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Відновити чи закрити? 
Житомирському онкологічному 
диспансеру загрожує 
реорганізація 

дмитро Гнап: «Журналіст 
завжди має бути в опозиції до влади» 

с. 9

Чому? 
П’ятнадцать учнів житомирської 

гімназії опинились у лікарні

ДОВІРТЕСЬ
ПРОФЕСІОНАЛАМ!

тел.: (098) 465-95-57
(073) 099-03-32

м. Житомир
вул. Київська, 79, офіс 412

БУДІВНИЦТВО та РЕМОНТ
від проекту до здачі «під ключ»

ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

+38(096)163-20-97
+38(095)522-73-66

+38(044)592-03-92
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ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

ШПАЛЕРИ

ЛАМІНАТ

ФАРБИ, ЛАКИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

+38(0412)47-05-62 www.volt-shop.com.ua*Подарунки надаються при купівлі товару від 500 грн

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
Подарунки покупцям*

П О С Л У Г И В І Д П Р О Ф Е С І О Н А Л І В !
електромонтажні роботи 
малярно-штукатурні роботи
фасадні роботи
укладання підлоги
дизайн інтер’єру

м. Житомир, пров. Львівський, 2

м. Житомир, вул. Київська, 77 бутік №35-27
(вхід з боку Центрального речового ринку)
(тільки електротехнічні товари)



2 Середа, 25 січня 2017www.20minut.ua Новини

Житомир долучився до 
всесвітнього флешмобу 
«селфі в музеї»

Марина Михальчук

До міжнародного 
дня музейних селфі 
у Житомирі провели 
флешмоб. Серед охо-
чих «поселфитися» 
був помічений і го-
лова Житомирської 
обласної ради Володи-
мир Ширма.

Один раз на рік музеї всього 
світу приєднуються до Міжна-
родного флешмобу музейних 
селфі. В Україні цьогоріч акція 
проходить вже втретє.

Житомирський обласний 
краєзнавчий музей 18 січ-

ня 2017 року зустрічав у себе 
в гостях унікальних відвід-
увачів, адже саме в цей день 
експонати з радістю фото-
графувалися з відвідувачами 
абсолютно безкоштовно.

Серед житомирян, які вже 
приєдналися до цього флеш-
мобу, журналісти газети «20 
хвилин» помітили голову Жи-
томирської обласної ради Во-
лодимира Ширму.

За умовами акції, потрібно 
було прийти до музею, зроби-
ти «селфі» на фоні чи поруч 
з улюбленим експонатом та 
оприлюднити його на сторін-
ці закладу у «Facebook».

Акція тривала лише один 
день. Авторам найкращих сел-
фі дирекція краєзнавчого му-
зею після 25 лютого вручить 
подарунок (який саме, поки 
невідомо).

Як зекономити 
на покупці авто до 40 %

Відтепер за допомогою сайту житомиряни зможуть 
«підгледіти» як пересувається містом комунальна техніка

Для переважної біль-
шості людей покупка 
автомобіля – дуже 
відповідальний крок, 
адже за умови значних 
капіталовкладень ко-
жен, відповідно, прагне 
отримати комфортне 
авто з відповідними 
параметрами. Однак 
навіть тут можна за-
ощадити до 40 % і при-
дбати авто Вашої мрії, 
не переплачуючи.

Сьогодні автомобіль з-за кордо-
ну вже став повсякденною і досить 
доступною річчю, хоча багатьох 
відлякує процедура розмитнення, 
котра обходиться ледь чи не в по-
ловину вартості авто.

Хоча автомобільний ринок, 
по суті, вже дещо пересичений 
різноманітними пропозиціями, 

справжні поціновувачі якості та 
надійності все ж надають перева-
гу машинам із США, оскільки на 
автомобільному ринку Америки 
сконцентровані чи не найкращі ав-
томобілі в світі.

Завдяки аукціонним майдан-
чикам США можна заощадити 35-
40 % вартості автомобіля, не втра-
чаючи на його якості.Причому, 
ціна лишається «привабливою» 
навіть після того, як Ви додасте до 
неї всі інші витрати: доставка мо-
рем, оформлення необхідних до-
кументів, розмитнення тощо.

Наприклад, сьогодні придбати 
автомобіль економ-класу 2012-2017 
років випуску можна лише за 7,5-8 
тисяч доларів, в той час як покупка 
аналогічної моделі в Україні обі-
йдеться набагато дорожче.

Експерти стверджують: одна з 
головних переваг покупки авто з 
США –краща якість та укомплек-
тованість за умов набагато нижчої 
ціни. На американському ринку 
надзвичайно висока конкуренція, 
тому навіть найбюджетніші моде-
лі автомобілів із США укомплек-
товані краще, ніж їх європейські 

аналоги.
Американські машини розра-

ховані на тривалий термін служби 
і характеризуються високою на-
дійністю. Три-п'ятирічні машини 
практично не відрізняються від но-
вих, а їх собівартість після кількох 
років служби стає значно нижчою.

Однак для того, щоб отримати 
саме те авто, про яке Ви мріяли, і за-
ощадити кошти – варто звернутися 
до спеціалістів. У Житомирі про-
фільною фірмою, що спеціалізуєть-
ся на покупці авто у США, є ком-
панія «Autosity». На сайті autosity.
com.ua Ви не лише знайдете вигідні 
«гарячі пропозиції», а й отримаєте 
відповідь на низку питань, що ви-
никають перед і в процесі покупки 
авто на аукціонному майданчику.

Варто звернути увагу, що експер-
ти «Autosity» підберуть для клієнта 
авто, що відповідатиме всім бажа-
ним параметрам і характеристикам, 
а також перевірять його походжен-
ня, завдяки чому Ви отримуєте всю 
історію автомобіля з моменту його 
надходження від виробника на аук-
ціонний майданчик, до моменту 
його придбання Вами, а отже буде-
те впевнені, що обраний автомобіль 
потрапив на аукціон виключно за-
конним шляхом.

Тому якщо Ви бажаєте придба-
ти якісне авто, не переплачуючи за 
це тисячі доларів – аукціонні май-
данчики США та професійний су-
провід експертів – саме те, що Вам 
потрібно.

Консультацію фахівця 
можна швидко отримати за 
номерами телефону (098) 480 11 
66, (095) 480 11 66, (073) 480 11 66, в 
офісі за адресою вул. Київська, 
94, та на сайті autosity.com.ua

Марина Михальчук

Житомирська 
міська рада вирішила 
зміцнити контроль за 
роботою комунально-
го транспорту з боку 
мешканців міста. Від-
тепер діє веб-сайт, на 
якому якому можна 
побачити пересуван-
ня містом комуналь-
ної техніки.

Веб-сайт «Моніторинг 
комунального транспор-
ту», за допомогою якого 
можна відстежувати не 
лише рух громадського 
транспорту, а й комуналь-
ної техніки, розробила 
і запустила власним ко-
штом компанія «Дозор 
Україна». Відтепер кожен 
житомирянин може поба-
чити всю комунальну тех-
ніку, яка рухається містом. 
Машини розподілені за 
трьома видами робіт: при-
бирання міста, вивіз сміття 
та ремонтні роботи. Таке 
нововведення можна поба-
чити на сайті https://comm.
dozor.tech/.

Ініціатором створення ре-
сурсу став міський голова.

«Тепер містяни зможуть 
зайти і подивитись кіль-
кість техніки, яка працює у 
даний час по місту, де вона 
працює, та для того, щоб 
здійснювався контроль за 
ї ї роботою. Саме ця систе-
ма охоплює всю комуналь-
ну техніку», – зазначив мер 
Сергій Сухомлин.

Моніторингом рухомого 
складу для контролю місько-
го транспорту буде займатись 
комунальне підприємство 
«Житомиртранспорт». Саме 
це підприємство буде від-
стежувати час виїзду і заїзду 
транспорту до автопарку, бу-

дувати графіки і маршрути 
руху, моніторити перевищен-
ня швидкості та виконувати 
ряд інших функцій.

Комерційний дирек-
тор компанії «Автоімідж» 
Андрій Умінський ска-
зав, що новий веб-ресурс 
дуже схожий на вже ді-
ючий для громадсько-
го транспорту. Головне 
при користуванні ним – 
не забути обрати в меню по-
трібне місто.

«Ми вирішили дати мож-
ливість кожному мешканцю 
міста контролювати вихід 
техніки на маршрути. Наша 
компанія підтримала ініціа-
тиву очільника міста, і саме 

тому кошти з міського бю-
джету не були залучені», – 
додав Андрій Умінський.

Нагадуємо: вже більше 
року тому на громадському 
транспорті Житомира вста-
новили GPS-обладнання. 
Завдяки цьому наприкінці 
минулого року з’явилася 
можливість спостерігати 
за рухом обраної марш-
рутки в реальному часі. 
Обравши потрібну зупин-
ку, користувач може по-
бачити прогноз прибуття 
громадського транспорту. 
Така система працює щодо 
маршрутних автобусів та 
тролейбусів, які рухаються 
в межах міста.

 Голова Житомирської обласної ради 
     Володимир Ширма приєднався до флешмобу
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дмитро Гнап: «Журналіст  
завжди має бути в опозиції до влади»

У Житомирі 23 січня від-
бувся тренінг українського 
журналіста, керівника про-
грами «Слідство.Info» Гро-
мадського телебачення Дми-
тра Гнапа, у рамках якого він 
розкрив суть і значення жур-
налістських розслідувань для 
майбутніх журанлістів.

У стінах Житомирського державного 
університету ім. І. Франка 23 січня відбув-
ся тренінг керівника програми «Слідство.
Info» Громадського телебачення, відомого 
журналіста Дмитра Гнапа.

Дмитро Гнап працює у сфері саме 
журналістських розслідувань вже про-
тягом 7 років. На його думку, розслідува-
чі – це щось на кшталт «спецназу» в галузі 
журналістики.

«З 1996 року до 2009 я працював у 
новинах практично на всіх щаблях жур-
налістської спеціалізації – починаючи зі 
звичайного репортера і закінчуючи шеф-
редактором служби новин на кількох цен-
тральних телеканалах, – згадує Дмитро 
Гнап. – Журналістськими розслідування-
ми почав займатися випадково, після того 

як побачив у новинах інформацію про 
смерть одного з громадських активістів у 
Києві, які мітитнгували проти незаконого 
видобутку піску».

Протягом півтора місяці журналіст 
підготував розслідування вбивства акти-
віста Олександра Гончарова й опублікував 
його на сайті «Українська правда», довівши, 
що злочин організував місцевий бізнесмен. 
У результаті винного заарештували й засу-
дили до позбавлення волі на 8 років.

За словами Дмитра Гнапа, з цього, 
власне, й почалася робота над розсліду-
ваннями. Сьогодні він очолює бюро жур-
налістських розслідувань «Слідство.Info», 
яке створюється редакцією розслідувань 
Громадського телебачення.Під час зустрі-
чі, задля ілюстрації розмови, журналіст 
вмикав відео розслідувань, котрі готував 
зі своєю командою. Зокрема, після відео 
про приватизовані землі заповідника, де 
полюбляв полювати президент-утікач Ві-
ктор Янукович, Дмитро Гнап поділився:

«Відвідати Межигір’я – це моральний 
обов’язок кожного, щоб зрозуміти, до чого 
може призвести неконтрольована влада і 
безконтрольне збагачення. Просто щоб 
відчути, що буває, коли люди абстрагу-
ються і припиняють контролювати владу, 
як це було з Януковичем».

Також спікер розповів про «співпра-
цю» правоохоронних органів і журналіс-

тів, а точніше – ігнорування «фемідою» 
перешкоджання журналістській діяль-
ності. Більше того – особливо «гострі» 
сюжети можуть спровокувати тиск на 
журналіста з боку тих, чиї інтереси були 
«зачеплено» у матеріалі.

З огляду на це (і не тільки) Дмитро Гнап 
наголосив, що кожне розслідування перед 
публікацією показують медіа-юристам на 
предмет потенційних ризиків, щоб уник-
нути претензій, котрі можуть бути оскар-
жені у суді. Стосовно ж чи не найбільш 

наболілого питання – чому фігуранти 
розслідувань, причетність яких доведена 
й обгрунтована, лишаються безкарними, 
журналіст відповів, що причиною цього 
є слабкість громадянського суспільства та 
корумпованість правоохоронних органів.

Окрім цього Дмитро Гнап поділився з 
присутніми «секретами» журналістських 
розслідувань, а саме – де шукати теми, як 
працювати з джерелами та на прикладах 
розповів про особливості телевізійних 
розслідувань.
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Любителям «залізних коней»: як розмитнити 
та зареєструвати закордонне авто

очільниця моЗ України перевірила роботу 
електронної системи в поліклініці Житомира

Світлана Скляр

Останнім часом на 
шляхах Житомир-
щини можна часто 
побачити авто з поль-
ськими, литовськими, 
естонськими номе-
рами. Проте керують 
ними не іноземці, а 
наші співвітчизники.

Українці все частіше нада-
ють перевагу нерозмитненим 
іноземним автівкам. Спокушає 
удесятеро разів більший вибір, 
відсутність посередників під 
час купівлі-продажу та у рази 
нижчі ціни.

Пояснення, чому багато хто з 
житомирян надає перевагу іно-
земним транспортним засобам, 
просте: вони надійніші та де-
шевші. Однак для того, щоб без 
перешкод їздити на такому авто, 
потрібно все ж знати, як пра-
вильно його розмитнити.

Розмитнення «в лоб»
Про форми розмитнення 

закордонних автомобілів жур-
налістам «20 хвилин» розповів 

політолог Володимир Піньков-
ський. Наразі існує два види 
розмитнення авто: «в лоб» – на 
зовнішній прикордонній мит-
ниці, або ж на митниці за міс-
цем реєстрації.

«За наявності у авто податку 
на додану вартість (авто, яке було 
службовим, а не приватним) по-
трібно на місцевій митниці взя-
ти відповідний документ, який 
відмітити на польській стороні 
при перетині кордону з наступ-
ною можливістю повернути цю 
суму від продавця.

У першому варіанті (розмит-
нення на зовнішньому кордоні) 
з собою необхідно мати чималу 
суму готівкової гривні (або ва-
люту, яку можна обміняти), аби 
заплатити за повне розмитнен-
ня авто. Ця процедура займає 
орієнтовно 3 години через мит-
ного брокера.

Вартість послуги брокера орі-
єнтовно коштує близько 500 грн, 
а вартість розмитнення визна-
чає митний експерт, який оці-
нює вартість за каталогом, плюс 
вартість, вказану в угоді купівлі-
продажу та пошкодження, якщо 
такі є», – зазначає Володимир 
Піньковський.

Після розмитнення на кордо-
ні потрібно в десятиденний тер-
мін надати авто та всі документи 
в місцеву митницю для повтор-

ного огляду, перерахунку роз-
митнення, надання сертифікату 
якості, який виписують місцеві 
контори. Після цього місцевою 
митницею буде виписаний доку-
мент для реєстрації в МРЕО.

Розмитнення  
за місцем проживання

Якщо розмитнювати за міс-
цем проживання, то потрібно 
одразу після придбання авто 
та за наявності всіх документів 
зробити копії цих документів і в 
електронному вигляді передати 
довіреній особі в Україні.

«Ця особа має негайно звер-
нутися на місцеву митницю до 
митного брокера з копіями до-
кументів, який на цій підставі об-
рахує вартість розмитнення, яку 
довірена особа має внести в касу 

за розмитнення конкретного авто.
Далі, цю інформацію мит-

ний брокер має внести до митної 
бази даних та сформувати спра-
ву, яка має відповідний номер.

Довірена особа має передати 
номер для особи, яка рухається 
на авто, а особа – повідомити 
цей номер митнику на зовніш-
ній митниці. У будь-якому ви-
падку потрібно звертатися на 
митницю за місцем проживан-
ня», – підкреслив політолог.

Наприклад, п'ятирічне авто 
ПЕЖО 206 (2011р), бензин, об’ємом 
1100, вказаною вартістю 2700 євро 
в розмитненні орієнтовно коштує 
26 тисяч гривень. За все про все 
розмитнення на українській сто-
роні в підсумку вартує приблизно 
1 тисячу євро. Авто обов’язково 
має бути стандарту євро 5 без 
прив’язки до року випуску.

Анастасія Кузьмич

У Житомирській 
поліклініці № 2 пер-
шої міської лікарні  
20 січня презентували 
медичну електронну 
програму «Доктор 
Елекс». Роботу про-
грами особисто пе-
ревірили керівник 
Міністерства охорони 
здоров’я України Уля-
на Супрун.

До Житомира з робочим 
візитом 20 січня завітала в.о. 
міністра охорони здоров’я 
України Уляна Супрун. Од-
ним з пунктів програми ста-
ла презентація програми 
«Доктор Елекс» у поліклініці 
№ 2 КУ «Центральна міська 
лікарня № 1».

Як розповіла начальник 

управління охорони здоров’я 
Житомирської міської ради 
Марія Місюрова, у 2016 році 
було прийнято рішення щодо 
комп’ютеризації медицини, і 
пілотним проектом стала по-
ліклініка на площі Польовій.

«Пацієнт приходить до реє-
стратури з паспортом (бажано) 
чи іншим документом, що по-
свідчує особу, а також ідентифі-
каційним кодом. Після реєстра-
ції, на первинній ланці, пацієнт 
обслуговується у сімейного лі-
каря, який вводить усі дані в 
програму. Ми хотіли б, щоб усе 
було в електронному вигляді і 
не дублювалося в паперовому 
варіанті. Але спочатку, усе ж 
таки, будуть і паперові докумен-
ти, і електронні носії», – поясни-
ла Марія Місюрова.

Також начальник профіль-
ного управління запевнила, 
що в програмі передбачено 
ряд заходів для убезпечення 
від розголошення лікарської 
таємниці, тому для реєстрату-
ри відкрито доступ до персо-
нальних даних, а лікар зможе 
побачити більш розширену іс-
торію хвороби.

Взагалі мета програми – 
створення єдиного медичного 
простору, автоматизація усіх 
ключових позицій роботи ме-
дичного закладу: реєстратури, 
лікарів, лабораторії, діагности-
ки, звітів, управління тощо.

Програма «Поліклініка» 
розділена на ІІІ етапи, під 
час яких автоматизовано ре-
єстратуру, внесено інформа-
цію про персонал медичного 
закладу, первинну інфор-
мацію про пацієнтів, web-
доступ до електронної черги 
пацієнтів, створено можли-
вість запису на прийом до 
лікаря через Інтернет.

Заступник міського го-
лови Матвій Хренов додав, 
що впродовж наступних 2 
років планується повністю 
комп’ютеризувати медичну 
мережу міста.

«У цьому році найбільший 
акцент буде зроблено саме на 
первинній ланці, і наше за-
вдання – щоб у кожного ліка-
ря був комп’ютер з доступом 
до мережі, єдиної бази, при-
ймального відділення і реє-
стратури всіх поліклінік», – 

анонсував Матвій Хренов.
Протягом 2016 року було 

закуплено 37 комп’ютерів та 
сервер, обладнано 17 робочих 
місць, що встановлені в реє-
стратурі, лабораторії, рент-
генологічному відділенні та 
кабінетах сімейних лікарів 
поліклініки № 2. Для місько-
го бюджету це обійшлося у 
понад 650 тис грн. У поточно-
му, 2017 році на впроваджен-
ня програми планують витра-
тити 2,5 млн грн.

В.о. міністра охорони 
здоров’я України Уляна Су-
прун не лише відзначила Жи-
томир як прогресивне місто в 
плані впровадження сучасних 
технологій у медичній галузі, 
а й особисто перевірила, як на 
практиці працює система.

«Дуже важливо, щоб елек-
тронна система охорони 
здоров’я діяла і на рівні паці-
єнтів, і на рівні взаємодії всіх 
амбулаторій, лабораторій та 
інших медичних закладів. Усі 
ті зміни, які відбуваються у вас, 
мають стати прикладом для 
інших міст», – зазначила Уляна 
Супрун.

ЧОМУ МОВЧАТЬ  
ТАРИФНІ ПОПУЛІСТИ? 

Влітку 2015 року багато по-
літиків і політичних партій на-
ввипередки розповідали про 
турботу та переживання за людей 
і переконували, що це вони «зу-
пинили» високі тарифи. Дехто на-
віть казав про тарифний геноцид. 
Українцям вже тричі довелося 
сплачувати комунальні послуги 
за новими тарифами.

Пам’ятаєте, як у містах при-
ймалися тарифні мораторії, а 
мешканців запевняли, що вдалося 
в конкретному місті відмінити ви-
сокі тарифи. Незважаючи на те, що 
жодної юридичної сили такі рішен-
ня не мали, це не завадило окре-
мим політичним діячам підіймати 
власний рейтинг. З настанням 
морозів та опалювального періоду 
усі ці тарифні популісти забули про 
високі ціни, наче й не було нічого: 
ані тарифних мораторіїв, ані гучних 
заяв, ані високих тарифів.

На жаль, багато українців пові-
рили тим політикам, які вже багато 
разів усіх нас обдурювали. Від їхніх 
дій ціни на тарифи не змінилися. 
Вони й не могли змінитися, адже 
ані Верховна рада, ані будь-яка 
інша рада не встановлює ціни на 
газ або електроенергію. Вже з 
настанням осені та наближенням 
опалювального сезону на жодному 
телеканалі або в газеті нічого не 
було чути про тарифи. а політичні 
партії, які до цього піднімали свій 
рейтинг на тарифному питанні, 
раптово «переключилися» на інші.

На місцевому рівні потрібно 
говорити не про вартість тарифів, а 
про рівень споживання. Чим мен-
ше ми споживаємо газу та електро-
енергії, тим менше нам доводиться 
платити. Існуюча система субсидій 
не стимулює людей економити та 
робити власні оселі енергоефек-
тивними. кошти, які отримуються у 
вигляді субсидій, є «віртуальними», 
і у випадку невикористання субсидії 
у повному обсязі вони списуються. 
Частина людей, які мають субсидії, 
намагаються споживати надмірну 
кількість тепла та енергії, щоб не 
було залишків. У масштабі цілої 
країни це мільйони гривень, які 
витрачаються на «обігрів повітря».

Тим, хто досі не утеплив власні 
оселі, не встановив енергоефек-
тивне освітлення, новітній опалю-
вальний котел, саме час почати 
планувати та робити це. Влада 
не попереджує народ про свої рі-
шення, а «ставить перед фактом». 
Тому немає сенсу вірити тим, хто 
постійно бреше, особливо, якщо це 
стосується грошей, ваших грошей!

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

Документи, які потрібні для розмитнення авто
- оригінал документа про реєстрацію транспортного засобу
- оригінал документу на авто, який виписали при видачі тран-

зитних номерних знаків та страховку
- номерні знаки, які видаються при транзитній реєстрації, мо-

жуть бути жовтого (5 днів) або червоного кольорів (15 днів) і від-
різняються терміном та вартістю

- угода продажу - купівлі, де вказано дані про автомобіль і 
ціна на нього

- при реєстрації за кордоном необхідно взяти сертифікат по-
ходження, для того, аби довести, що авто не з «країни - агресора».
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Табу в деловом стиле
как Вы думаете, можно ли управлять 

мнением окружающих о себе?
конечно, можно! Например, изысканная 

деловая девушка умело проявляет свой вкус 
в деталях, тем самым вызывая уважение и 
интерес. И наоборот, грубые ошибки в образе 
могут свести «на нет» все усилия по созданию 
нужного впечатления.

Чтобы правильно сформировать образ 
деловой женщины, нужно учесть несколько 
важных моментов, в том числе, табу в 
деловом стиле. Сегодня мы рассмотрим 
предметы гардероба, которым не место 
на работе.

Итак, какие это вещи?
1. ТУФЛИ нА ВЫСОкОМ кАБЛУке
СО СкрЫТОЙ ПЛАТФОрМОЙ. 
Сколько же мнений есть насчет этого 

вида обуви: от «вульгарной и безвкусной» 
до «сексуальной и женственной». Так или 
иначе, относительно делового стиля вердикт 
однозначный – неуместно!

Зачем рисковать профессиональным 
имиджем, надевая такую неоднозначную 
обувь? Выбирайте классические «лодочки» 
на невысоком каблуке нейтральных цветов 
(бежевый или черный), лучше из гладкой 
матовой кожи.

2. ФУрнИТУрА / БИЖУТерИЯ 
ИЗ ПЛАСТИкА.
Представьте бизнес-леди в элегантном 

деловом костюме, дополненном пластиковым 
колье или заколкой в волосах.

Пластиковые элементы выглядят визуально 
дешево, и допустимы в повседневном 
«поводе». Но в деловой этике важны 
серьезность и профессионализм. Поэтому 
старайтесь подбирать металлические 
или деревянные детали.  Или вовсе 
откажитесь от лишнего аксессуара. (можно 
сделать исключение, если в ваших очках 
высококачественная пластиковая оправа).

3. ВеЩИ И СУМкИ 
ИЗ МЯГкОЙ ТкАнИ. 
Давайте поиграем в ассоциации – 

какие линии характеризуют собранную, 
уверенную в себе деловую женщину? 
П р я м ы е ,  ч ет к и е .  С о от в ет ст в е н н о , 
бесформенные вещи из мягких тканей 
будут вызывать у окружающих ненужные 
ассоциации: мягкотелость, склонность к 
лени, неумение постоять за себя.

резюмирую.  Вы видите,  как много 
тонкостей нужно учитывать при создании 
гармоничного делового стиля! Важно не 
только подобрать уместные образы, но и 
избежать ошибок в деталях. 

Вам хочется разобраться среди множества 
нюансов, а главное – узнать, как применить 
это все для себя?

На самом деле, все очень просто!
Илона колодий – истина в тебе!

Вопросы автору можно задать по адресу: 
gloria.corporate@gmail.com

КолонКа
Що таке медичний туризм, 
і куди мандрувати за здоров’ям

Сьогодні тема медич-
ного туризму стає дедалі 
актуальнішою. Ще б пак – 
якість послуг української 
системи охорони здоров’я 
залишає «бажати кращо-
го», а кількість хворих 
зростає. Особливо це 
стосується онкозахворю-
вань. Тому нині ряд ком-
паній пропонує якісне 
високофахове лікування  
в інших країнах.

ПАРТНЕР ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Компанія «HealthPartner» організовує 

економічну діагностику і високоякісне 
лікування міжнародних пацієнтів у Ту-
реччині. Важливий момент – компанія не 
представляє якусь окремо взяту клініку, а 
є проводирем свого клієнта у розмаїтий 
світ медичних послуг всієї Туреччини. 

Тобто команда «HealthPartner» 
пропонує вибір найкращих держав-
них, університетських та приватних 
лікарень, виходячи з фінансових мож-
ливостей і потреб пацієнта. А оскіль-
ки компанія розвиває медичний ту-
ризм Туреччини в цілому і працює 
за державної підтримки, то на ціні  

послуги для клієнта – лікуванні чи 
діагностиці – це не позначається. 

«Шукати, як і куди пройти, самому 
не доведеться. Вас зустрічають в аеро-
порту і супроводжують протягом усієї 
подорожі. Вас підтримають на період 
очікування в лікарні, нададуть перекла-
дача, проведуть екскурсії, організують 
замовлення квитків, дозвілля… Тобто 
компанія робить все, щоб пацієнт по-
чував себе комфортно», – розповідає 
Ольга Білоус, офіційний представник 
«HealthPartner» в Україні. – «Якщо ви 
вже, наприклад, у Стамбулі, то чому б 
не завітати до Блакитної мечеті чи не 
помилуватися вечірніми краєвидами 
Босфорського мосту? Гурмани можуть 
насолодитися екзотичними стравами 
місцевої кухні, а модниці дешево «зато-
варитись» якісним одягом».

ТУРЕЦЬКА МЕДИЦИНА – 
ЄВРОПЕЙСЬКА ЯКІСТЬ  
І ДЕШЕВИЙ СЕРВІС

Чому на лікування слід їхати саме 
до Туреччини, запитаєте ви? По-перше, 
це якість медичного обслуговування. 
Туреччина з її сучасними лікарнями, 
кваліфікованими фахівцями, техноло-
гічною інфраструктурою і накопиче-
ними знаннями пропонує послуги за 
європейськими стандартами.

Багато лікарень акредитовані всес-
вітньо відомими організаціями, такими 
як JCI (міжнародна об’єднана комісія).

«У лікарнях Туреччини надаються 
високоякісні послуги з лікування онко-
логії, серцево-судинної хірургії, орто-
педії, хірургії мозку, дитячої хірургії, 
естетичної хірургії, офтальмології і сто-
матології. Ці лікарні також пропонують 
такі послуги як система Кібер-Ніж, ро-
ботизована хірургія, трансплантація 
кісткового мозку і органів», – розповідає 
пані Ольга. – «В Україні часто неможли-
во врятувати життя через недосконалу 
діагностику, відсутність обладнання 
для проведення таких операцій, які за 
кордоном поширені і цілком доступні».

По-друге, це міжнародне визнання. 
З кожним роком на лікування до Туреч-
чини приїздить все більше іноземних 
пацієнтів. За офіційною статистикою, у 
2008 році їх було 74 тисячі, у 2014 – вже 
430 тисяч, а у 2016 – понад 500 тис.

По-третє, турецьке лікування не 
тільки якісне, а й порівняно недороге. У 
турецьких клініках ті ж послуги набага-
то дешевші ніж, приміром, у розрекла-
мованих Ізраїлі чи Німеччині.

За додатковою інформацією звер-
тайтесь за телефонами: представник 
в Україні (096)969-98-45, у Вінниці 
(067)433-39-98, в Одесі (096)376-70-97.

Оформити заявку мож-
на на сайті компанії http://
healthpartnerinturkey.com

Житомирські лікарні «розвантажаться» шляхом 
створення амбулаторій сімейної медицини

Анастасія Кузьмич

У Житомирі 20 січня 
презентували амбулаторію 
загальної практики сімей-
ної медицини у мікрорайо-
ні Польова.

Як розповів на презентації міський 
голова Сергій Сухомлин, минулого року 
управління взяло курс на відкриття ам-
булаторій сімейного лікаря, щоб зроби-
ти первинну медицину максимально 
доступною для житомирян.

«Це перша амбулаторія, яка була від-
крита минулого року і вже починає пра-
цювати, – ділиться очільник. – Фактич-
но, усі мешканці мікрорайону Польова 
зможуть тут обслуговуватися».

Також Сергій Сухомлин анонсував, 
що менш ніж за місяць відкриватиметь-
ся друга амбулаторія – на Богунії.

«Раніше там не було доступної по-
ліклініки, і люди були змушені їздити 
в поліклініку на Лесі Українки. Осно-
вне завдання цих амбулаторій – зроби-
ти медицину максимально доступною 

для людей, де зможуть обслуговуватися 
і дорослі, і діти. Лікарі зможуть надава-
ти первинну допомогу, ставити діагноз 
і вже після цього направляти у лікарні 
Житомира. Фактично, це знімає ще й 
додаткове навантаження з міських ліка-
рень», – зазначив міський голова.

Прийом в амбулаторії на Польовій 
здійснюватимуть 7 фахівців – 5 лікарів 
загальної практики та 2 лікаря-педіатра.

Загалом на реконструкцію та ремонт 
амбулаторії з міського бюджету виділи-
ли 1 млн 600 тис грн.

За попередніми розрахунками, 
щоденне навантаження на лікаря 
амбулаторії складатиме 40-50 хво-
рих, з них – 10-12 викликів додому. 
Орієнтовна відвідуваність амбула-
торії – до 5 тис чоловік щомісячно, 
тобто 30-35 тис на рік.
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Леонід
ГрОМік,

завідувач другого 
відділення Жито-
мирського про-
фесійного полі-
технічного ліцею.

Диски
Часто чую про легкосплавні диски, 

і особливо вражає коли автовласник 
з гордістю та впевненістю заявляє, що 
на його автомобілі – титанові. Я йому 
не ворог, але ціна одного такого диска 
становить близько 4000 тисяч євро. (а 
судячи з вигляду автомобіля, він увесь 
коштує менше, ніж один диск). При-
ємніше спілкуватись з людиною, яка з 
розумінням ставиться до дисків і може 
чітко визначити причини використання 
тих чи інших – взимку чи в літній період.

Основна перевага легкосплавних 
дисків випливає з їхньої назви – вони 
помітно легше за звичайні сталеві. різ-
ниця у вазі одного диска становить від 
1-2 кг (для невеликих дисків розміром 
13-14 дюймів) і може досягати 3-5 кг 
для диска розміром 15-16 дюймів. 
(Один дюйм - 25,4 мм.) Тобто кожен 
автомобіль, використовуючи легко-
сплавні диски, завдяки зниженню ваги, 
зберігає ходову частину автомобіля, 
комфорт під час їзди, чутливість і чіткість 
керування автомобілем.

легкосплавні диски мають й ще одну 
перевагу – завдяки великим отворам між 
спицями вони дозволяють краще охоло-
джувати гальмівні механізми автомобіля.

але і сталеві диски мають свої пе-
реваги над легкосплавними. Перш за 
все – це «піддатливість» металу: при 
сильному ударі об край ями або велику 
бровку такий диск лише гнеться, і згодом 
його «геометрію» легко випрямити. лег-
косплавний диск при ударі (в кращому 
випадку) деформується, або ж просто 
розколеться, що набагато гірше.

Безумовно, йдеться про звичайні 
легкосплавні диски, а не титанові, де 
метал володіє особливою міцністю. 
Для подальшої експлуатації, після 
розколу, диск потрібно зварювати 
а це порушить структуру матеріалу і 
відповідно – надійність .

металеві диски виграють і в ціні, яка 
в рази менша за аналогічні за розміром 
легкосплавні диски. Звертаю увагу авто-
мобілістів на позначення – індекси і циф-
ри вказані в назві диска. розглянемо по-
значення ВВС 123(R15 W6.5 рСD4х100 
ET35 DiA65). ВВС – це торгова марка, 
123 – вказівка моделі, R15 – вказівка 
діаметру обода диска в дюймах (і від-
повідно діаметр покришки, яка на нього 
одягається), W6.5 – зазначення ширини 
обода в дюймах, це посадковий розмір 
шини на диск, аналог ширини шини в 
мм; рСD 4х100 –посадковий розмір вже 
самого диска на колісну маточину, який 
описує кількість болтів для кріплення дис-
ка (в даному випадку їх 4) і розташуванні 
їх на колі (в даному випадку діаметром 
100 мм), еТ35 – «виліт» диска зовні від 
центра машини. При невдалому підборі 
цієї величини можливе тертя диска об 
крило автомобіля.

КуточоК

ВоДІЯ

Самолікування: вбивчі ліки чи 
збереження життя

Юлія Довбня

Все частіше люди 
відмовляються від 
допомоги лікарів і 
самостійно призна-
чають собі лікування, 
не замислюючись, якої 
шкоди можуть собі за-
вдати. Більшість вва-
жає, що самолікування 
допомагає зекономити 
час та гроші, і нічим 
не відрізняється від 
лікування лікаря.

Зараз на ринку існує вели-
чезна кількість препаратів, які 
призначають для лікування від 
ГРВІ і полегшення симптомів 
застуди – від імуномодуляторів 
до сиропів від кашлю.

МОЗ не рекомендує
У Міністерстві охорони 

здоров’я повідомили, що не до-
зволяється використовувати під 
час лікування від ГРВІ дев’ять 

типів препаратів:
Антибіотики – не рекомен-

довані.
Противірусні препарати – не ре-

комендовано (крім «Озельтамівіру» 
та «Занамівіру» за показаннями).

«Імуномодулятори» – не реко-
мендовані. Можуть бути шкідливі.

Інтерферони – не рекомендо-
вані. Ефективність співрозмірна з 
плацебо.

Антигістаміни – не рекомен-
довані. Ефективність при лікуван-
ні ГРВІ не доведена.

«Сиропи від кашлю» – не ре-
комендовані. Можуть бути шкід-
ливі дітям до 4 років.

«Комбіновані ліки від засту-
ди» – заборонені дітям молодшо-
го віку. Полегшують симптоми у 
дорослих.

Вітаміни – не рекомендовані. 
Ефективність не доведена.

Рослині препарати – ефектив-
ність не доведена.

Завідувач Житомирською по-
ліклінікою №2 Іван Дідик пояс-
нив, що безконтрольний прийом 
ліків спотворює справжню кар-
тину захворювання, ускладнює 
його діагностику і в результаті 
призводить до затягування захво-
рювання замість того, щоб швид-
ше вилікувати його.

«Зазвичай, такий прийом 

ведеться без урахування віку, 
спадкових захворювань, стану 
нирок, печінки, шлунково-киш-
кового тракту. Але ж практично 
всі лікарські препарати про-
ходять «очищення» печінкою і 
нирками, тому вкрай важливий 
їхній стан на момент прийому 
препарату. Особливо шкідливий 
безконтрольний прийом антибі-
отиків, сульфаніламідних препа-
ратів, зміїної отрути, деяких ма-
зей. Особливо важкими наслідки 
можуть бути у людей, які страж-
дають на алергічні захворювання: 
бронхіальну астму, алергічний 
нежить», – сказав Іван Дідик.

За словами Івана Дідика, не 
можна «призначати» самостійно 
антибіотики.

«Їх існує багато різновидів, 
і у кожного свій вплив на орга-
нізм. Тому правильно підібрати 
лікування антибіотиками зможе 
тільки кваліфікований лікар. Але 
антибіотики ми призначаємо, 
тільки якщо бачимо, що йде і су-
путня бактеріальна інфекція», – 
наголосив він.

У жодному разі не можна 
пити аспірин – ми його вже ви-
ключили з нашої лікувальної 
практики. Аспірин допомагає ві-
русу грипу потрапити всередину 
клітини», – зазначив Дідик.

У полоні реклами
Серед педіатрії теж існує поді-

бна проблема, з якою кожного дня 
стикаються житомиряни. Найчасті-
ша причина звернення до педіатра – 
гострі респіраторні вірусні інфекції. 
Вони становлять 70% звернень до 
дитячих лікарів протягом року, а в 
осінньо-зимовий період – більш ніж 
90%. Тому лікування застуди у дити-
ни серйозно б’є по бюджету сім’ї і 
приносить колосальні доходи фарм-
фірмам, адже нав’язлива реклама 
провокує людей купувати ліки від 
того чи іншого захворювання.

Часто на прийомі у лікаря батьки 
звертаються, щоб призначили їхнім 
дітям імуномодулятори або сиропи 
від кашлю тощо. Препарати, які в 
рекламі називають «сиропами від 
кашлю» насправді є «сиропами для 
кашлю», бо відносяться до групи від-
харкуючих, що підсилюють кашель. 
Те ж стосується й муколітиків, що 
збільшують виділення харкотиння.

Про шкоду сиропів розповіла 
педіатр Ганна Зозуля: «Небезпеч-
но призначати малюкам перших 
років життя муколітики. Вони під-
вищують виділення харкотиння в 
нижніх дихальних шляхах, а дити-
на ще не в змозі його відкашляти. 
Це називається «ефект заболочу-
вання», і це погіршує стан дитини.

відновити чи закрити? Житомирському 
онкологічному диспансеру загрожує реорганізація

Іра Петрова

Хірургічні відділен-
ня Житомирського 
обласного онколо-
гічного диспансеру 
невдовзі можуть пе-
ревести до обласної 
клінічної лікарні  
ім. О.Ф.Гербачевського. 
Ця перспектива лякає 
і лікарів, і пацієнтів.

У січні 2017 року житомир-
ські онкологи мали б відзначати 
ювілей – 70 років від дня засну-
вання онкологічної служби в 
області. Та замість урочистос-
тей лікарі і пацієнти одержали 
від обласної влади неприємний 
«сюрприз»: недалеку перспекти-
ву кардинальної реорганізації.

- Безперечно, онкологічний 
диспансер потребує реконструк-
ції, – розповідає головний лікар 
Житомирського обласного он-
кодиспансеру Борис Гуля. – Це 
питання я сам неодноразово під-

німав перед очільниками області. 
Але, на жаль, замість очікуваної 
допомоги можемо отримати вели-
кі проблеми. На нараді в облдер-
жадміністрації 12 січня поточного 
року за участі губернатора Ігоря 
Гундича та голови Житомирської 
обласної ради Володимира Шир-
ми обговорювалось питання про 
перенесення хірургічних відді-
лень до обласної клінічної лікар-
ні. Нібито тимчасово, на період 
проведення ремонту. Але скільки 
триватиме реконструкція, і чим 
мають займатись у цей час квалі-
фіковані хірурги і медсестри? На 
ці питання немає відповіді.

Традиційно при прийнятті 
важливих, а подекуди й неодноз-
начних рішень, на подібні наради 
громадськість намагаються не за-
прошувати. Так сталося і цього 
разу. За словами заступника голо-
ви громадської ради при Жито-
мирській облдержадміністрації 
Олександра Марголіна, питання 
про переведення хірургічних від-
ділень онкодиспансеру до облас-
ної лікарні з громадськістю не об-
говорювалось.

- Керівники області повинні 
турбуватись про поліпшення 
умов перебування хворих на рак у 
диспансері, а не створювати додат-

кові перепони для них, – зазначив 
Олександр Марголін.

- На сьогодні є три основних 
методи лікування раку: хірургія, 
хіміотерапія і радіологія, – продо-
вжує Борис Гуля. – Доволі часто 
доводиться застосовувати комплек-
сне лікування, і після проведення 
операції призначати хіміотерапію. 
Якщо хірургічні відділення онко-
диспансеру переведуть до облас-
ної лікарні, пацієнтам буде вкрай 
важко. Уявіть, після складного хі-
рургічного втручання треба пере-
биратись до іншого лікувального 
закладу, щоб зробити необхідні 
процедури, продовжити лікуван-
ня. Щороку ми робимо 3500 опера-
цій. Сьогодні весь кваліфікований 
медичний персонал зосереджений 
в одному місці. І це є важливою 
перевагою для одужання, про-
довження життя. За офіційними 
даними онкохворі, які лікуються в 
спеціалізованих закладах, живуть 
на 18-20 відсотків довше, ніж ті, хто 
проходить лікування в медичних 
закладах загальної практики.

Лікарі запевняють: якщо гро-
ші на ремонт онкодиспансеру 
знайдуться в обласному бюджеті, 
реконструкцію можна буде про-
вести без його закриття.

Пацієнти, яким вже відомо 

про сумнівну перспективу, зовсім 
не в захваті від ідеї обласної вла-
ди перевести хірургічні відділен-
ня до обласної клінічної лікарні. 
Ось що каже Галина Дмитрівна, в 
якої тиждень тому прооперували 
чоловіка, і тепер йому необхідно 
пройти курс хіміотерапії:

- Я навіть не уявляю, як до та-
кого можна додуматись? Людина 
після операції мусить ходити до 
диспансеру, аби продовжити ліку-
вання. Нехай би чиновники, які це 
вигадали, по морозу та по слизь-
ких тротуарах спробували самі 
походити на хіміотерапію.

Чи зважаться керівники облас-
ті на таку реорганізацію? Наразі 
це питання лишається відкритим.

Заступник голови  
Житомирської ОДА 
Ярослав Лагута:

- Ми зараз серйозно 
та системно опрацьовує-
мо це питання, вивчаємо 
можливість створення 
відділення онкохірургії на 
базі обласної лікарні. Од-
нак, остаточне рішення 
ще не прийняте.



7 Середа, 25 січня 2017www.20minut.ua Актуально

І хто ж тепер напише «Про героїв»?
Микола Корзун

Ліквідація Жито-
мирського обласного 
відділення пошуково-
видавничого агент-
ства «Книга Пам’яті 
України», яка відбу-
лася згідно з розпоря-
дженням голови Жи-
томирської обласної 
державної адміністра-
ції на початку 2017 
року, стала для жито-
мирян та мешканців 
області звичайним і 
буденним фактом ни-
нішнього життя. 

Воно, як відомо, ледве не що-
дня видає події чергового «рефор-
маторства» з боку чиновників, але 
у чому полягає суть та значення 
тих чи інших перетворень-ре-
форм, мало хто до кінця розуміє.

Виявляється, найбільшим 
ворогом історичної пам’яті 
може стати «партійний піар»

В історії з «Книгою Пам’яті 
України» в Житомирі вже не пер-
ший місяць тривають мало кому 
зрозумілі «розборки». Річ у тім, 
що редакційний колектив «Книги 
Пам’яті…» у минулому, 2016-у році, 
підготував цілий том матеріалів, 
присвячений ліквідаторам – чорно-
бильцям з Житомирської області. 
Видання, яке було підготовлене до 
30-річчя від часу планетарної ката-
строфи, містило значний обсяг ма-
теріалів біографічного характеру, 
чималий масив фотодокументів. 
Однак у вересні 2016 року дехто з 
депутатів Житомирської обласної 
ради виявили у книзі про ліквіда-
торів – чорнобильців «ряд недо-
ліків». Саме так, оскільки жодних 
переконливих аргументів стосовно 
методологічних засад у створенні 
книжки не було, проте наявність 
у ній фотографій із заходу, який 
проводила у 2016 році Житомир-
ська обласна організація Аграрної 
партії України, викликала «бурю 
у склянці води». Авторів «Книги 
Пам’яті», присвяченій ліквідато-
рам аварії на ЧАЕС, звинуватили 
у сприянні «піару однієї з політич-
них сил», а звідси – про достоїнства 
книги ніхто далі не став навіть гово-
рити. Більше того, під кінець року, 
коли мова зайшла про бюджет  на 
2017 рік для пошуково-видавничо-
го агентства «Книга Пам’яті Укра-
їни» на Житомирщині, розпоча-
лися дискусії, обговорення, які до 
однозначних висновків так і не при-
вели. Представники, наприклад, 
військовослужбовців – ветеранів 

Афганістану, висловлювалися за 
те, щоб матеріали про тих, хто 
служив і, особливо – хто загинув 
в «Афгані» у 1979 – 1989 роках, ма-
ють обов’язково бути системати-
зовані. Але на такі побажання та 
пропозиції в обласній адміністра-
ції вже не звертали уваги і на по-
чатку 2017-го року житомирська 
«Книга Пам’яті України» була 
розформована. Тобто, вже за два 
місяці, доки будуть проходити 
усілякі «ліквідаційні» формаль-
ності, колективу з кількох науков-
ців, журналістів та чиновників, 
які готували томи довідково-біо-
графічних матеріалів, не стане.

Що буде натомість? Поки що 
не зовсім зрозуміло, однак губер-
натор Житомирщини Ігор Гундич 
у своєму «Фейсбуці» зауважив, 
що «маємо за мету змінити книгу 
із поіменним списком загиблих і 
партійних фото на змістовно на-
повнене видання, з історичними 
описами чи журналістськими на-
рисами». Чергова згадка голови об-
ласної адміністрації про «партійні 
фото», як елемент «гріха» у роботі 
авторів книги про ліквідаторів – 
чорнобильців, призводить до ви-
сновку про те, що «політичний 
піар» однієї з політичних сил став 
приводом до ліквідації колективу, 
який має у своєму доробку чимало 
якісно виданих матеріалів. Най-
більше, що дивує у цій історії з «пі-
аром однієї політичної сили» – те, 
що обласна організація Аграрної 
партії України насправді має давні 
і тісні стосунки з цілим рядом гро-
мадських організацій та об’єднань 
ліквідаторів – чорнобильців. А на-
весні 2016-го року, коли осередки 
політичних партій Житомирщини 
чекали на відзначення «від держа-
ви» 30-річчя аварії на ЧАЕС, пар-
тійці – аграрії організували на Жи-
томирщині ряд потужних заходів, 
які не поступалися, а більше того 
– відчутно переважали заходи, ор-
ганізовані владою. Очевидно саме 
тому автори «Книги Пам’яті. Чор-
нобильці» якраз і взяли фото із зо-
браженням ветеранів – чорнобиль-
ців та керівників Житомирської 
обласної організації Аграрної пар-
тії України. Тим більше, що і керів-
ництво Аграрної партії осторонь 
підтримки видання книги також 
не стояло. Але, якби ж то обласна 
організація Аграрної партії Укра-
їни та й мала представництво у 
Житомирській обласній раді! Тоді, 
як мінімум, і представники «Сво-
боди», і депутати від «Самопомочі» 
про «піар» з боку аграрників гово-
рили б куди скромніше. А так ви-
йшло, що депутати від шанованих 
партій, які засідають у Житомир-
ській обласній раді, до книги про 
« чорнобильську пам’ять» взяли й 
не потрапили. Зрозуміло чому – бо 
ані «Свобода», ані «Батьківщина», 
ані та ж «Самопоміч» помітних за-
ходів з приводу 30-річчя аварії на 
ЧАЕС не проводили. Зрозуміла 
річ – фотографій на чорнобильську 
тематику у них не знайшлося.

Спочатку «скоротили» 
реабілітацію, а тепер –  
ще й пам’ять

Однак залишимо історію з 
«партійним піаром» та фотогра-
фіями у «Книзі пам’яті» про чор-
нобильців і загостримо увагу на 
тому, наскільки продуктивною та 
результативною може бути май-
бутня діяльність влади Житомир-
щини у галузі історичної пам’яті. 
При цьому зауважимо, що понят-
тя «історична пам’ять» зазвичай 
вживають для означення минуло-
го у теперішньому.

Виявляється, перш, ніж за-
вершити «еру» діяльності жи-
томирської пошуково - видав-
ничої агенції «Книга Пам’яті 
України», житомирська влада так 
само успішно відправила у небут-
тя редакційний колектив «Реабі-
літовані історією», який створив 
науково-документальну серію 
книг з матеріалами про політичні 
репресії на Житомирщині. Нага-
даємо, що сталася ця сумна подія 
у період перебування на посаді го-
лови Житомирської ОДА Сидора 
Кизіна (нинішнього голови фрак-
ції ВО «Свобода» у Житомирській 
облраді). Тоді, влітку 2014 року, для 
завершення роботи над виданням 
сьомої (завершувальної) книги 
«Реабілітовані історією» для ав-
торського колективу не вистачило 
всього одного року фінансування, 
яке коштувало б для бюджету 
Житомирської області не більше 
300 тисяч гривень. Тим більше, 
що до видання матеріалів щодо 
«історичної реабілітації» були 
підготовлені біографічні довідки 
про учасників Другого Зимового 
походу армії УНР у 1921 році, і, зо-
крема – матеріали щодо розстрі-
ляних вояків «уенерівської армії» 
під Базаром. Загалом колектив 

житомирян, який працював над 
виданням книг серії «Реабілітовані 
історією», був беззаперечним і ви-
знаним лідером серед інших об-
ласних редакцій, які тривалий час 
«рівнялися» на житомирян.

Але, розпочинаючи з літа 
2014 року, потужного авторсько-
го колективу, який реабілітував 
пам’ять десятків тисяч мешкан-
ців Житомирщини, не стало. 
Надії на його відродження чи 
«воскресіння», яке пророкувало-
ся і переносилося на часи, коли 
«з’являться кошти», сьогодні вже 
немає. І нинішні запевнення гу-
бернатора Ігоря Гундича про те, 
що видавництво пам’ятних книг 
про героїв Житомирщини не 
припиниться, мало важать у по-
рівнянні з тим, що знищено, роз-
формовано і втрачено. Запевнен-
ня головного чиновника області 
стосовно того, що майбутні книги 
мають друкуватися для читача, а 
не для зберігання на полицях бі-
бліотек, також вимагають кількох 
істотних зауважень. По - перше, 
усі книги, видані колективами 
«Книги Пам’яті України» та по-
шуковцями серії «Реабілітовані 
історією», мають виняткову  на-
уково - енциклопедичну цінність і 
призначені для науковців, студен-
тів, краєзнавців та  вчителів. Хоті-
лося б додати – і для чиновників 
державних установ та організацій, 
які мають знати і розуміти хоча б 
основні «контури» вище згаданої 
історичної пам’яті. Інакше так лег-
ко, так поспішно та непродумано 
не відбувалися б події, які мають 
сумнівно - негативне забарвлен-
ня і жодного позитиву у товщу 
історичної пам’яті наших земля-
ків - полісян не привносять. Й, 
по - друге, навіть, якщо керманичі 
обласної влади і спробують від-
новити чи вдосконалити видання 

книг «про героїв Житомирщини» 
у 2017 році, витратити для цього 
доведеться значно більші кошти, 
аніж ті 700 тисяч гривень, яких 
очікував колектив «Книги Пам’яті 
України». Тепер колективу вже 
немає, а заощаджених коштів на-
вряд чи вистачить на вшанування 
героїв. Тим більше, що влада роз-
раховує на прибульців зі столиці, 
визнаних фахівців з історії, жур-
налістики, видавничої справи. 
Ось тільки про своїх, про тих, хто 
роками і десятиліттями шукав, 
систематизував і готував до друку 
десятки тисяч формулярів най-
потужнішої в Україні картотеки, 
влада Житомирщини чомусь вже 
систематично забуває. А шукати 
пророків у чужих краях завжди 
важче, аніж опиратися на своїх, 
на місцевих, на земляків. Хоча 
б з огляду на те, що «варяги» та 
прибульці завжди коштують до-
рожче, а відгуків та оцінок щодо 
виконаних замовлень «гастроле-
ри-заробітчани», зазвичай, ніколи 
не чекають. Вони їдуть далі і шу-
кають нових замовлень.

Ми ж у ситуації, що склалася 
сьогодні, на початку 2017-го року, 
опинилися без фахівців, яких від-
правили за «борт» історії. Мине 
зовсім небагато часу, і тут, на Жи-
томирщині, аби продовжувати 
видавати «книги про героїв», до-
ведеться таки звертатися до сту-
дентів. І буде добре, якщо до сво-
їх, а не приїжджих. Але для того 
щоб реанімувати процес пошуку 
та систематизації матеріалів, що 
стосуються історичної пам’яті, 
може знадобитися не один рік. 
Тому сьогодні важливо пам’ятати 
не лише про тих, хто реабілітова-
ний історією, але й про тих, хто не 
завжди вдало пробує цей процес 
вдосконалити. Але натомість –  
постійно буксує!
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3-кімнатна, Крошня
895 954 грн

dom.ria.com/id/12280220
Наталя

площа: 65/39/8 м²
поверх: 8/9, панель
Вільний продаж, поторгуємося.
Квартира не кутова, частково з
ремонтом, чиста, світла, тепла.

(098) 808-99-71

перевірена квартира

10 фото
 на сайті

3-кімнатна, Промавтоматика
910 404 грн

dom.ria.com/id/11815374
Віталій

площа: 67/39/8.1 м²
поверх: 9/9, цегла
З автономним опаленням, МП
вікна, балкони засклені (МП), всі
труби поміняні на пластикові.

(050) 331-12-63

перевірена квартира

10 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
404 624 грн

dom.ria.com/id/11909567
Наталія

площа: 35/21/6 м²
поверх: 1/3, цегла
Будинок-«сталінка», в гарному
районі. Не кутова, нові труби,
потребує ремонту, є бойлер.

(098) 808-99-71

перевірена квартира

4 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
2 209 277 грн

dom.ria.com/id/12334976
Олександр

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

(097) 004-22-97

перевірена квартира

19 фото
 на сайті

3-кімнатна, вул. Щорса
1 000 000 грн

dom.ria.com/id/11924243
Юрій

площа: 68/35/8 м²
поверх: 3/5, цегла
У відмінному стані. Був зроблений
ремонт. Столярка — дерево під
лаком. Підлога — дерево під лак.

(067) 947-64-07

перевірена квартира

11 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
1 791 907 грн

dom.ria.com/id/11477999
Олена

площа: 68/45/8 м²
поверх: 5/5, цегла
МПВ, бойлер, засклений балкон,
вбудована кухня, інтернет,
кабельне ТБ, кондиціонер, кутова.

(093) 689-81-84

перевірена квартира

14 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
790 191 грн

dom.ria.com/id/11779170
Олег

площа: 62/47/6 м²
поверх: 2/5, цегла
Кімнати суміжно-роздільні,
санвузол роздільний. Паркет,
МПВ, балкон, меблі.

(067) 468-87-77

перевірена квартира

14 фото
 на сайті

2-кімнатна, Центр
895 954 грн

dom.ria.com/id/12240187
Сергій

площа: 41.6/25/7.5 м²
поверх: 2/5, цегла
Планування покращено. Відмінний
стан, після ремонту. Дуже тепла,
скрізь стоять МП вікна з сітками.

(097) 718-42-72

перевірена квартира

27 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
1 878 612 грн

dom.ria.com/id/7125620
Анатолій

площа: 76.4/57.2/10 м²
поверх: 2/3, цегла
«Сталінка», дуже затишна,
комфортна і тепла, тиха квартира.
2 вікна виходят на двір.

(066) 839-48-05

перевірена квартира

7 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
390 173 грн

dom.ria.com/id/12661519
Світлана

площа: 24/13/6 м²
поверх: 1/2, цегла
Авт. опалення, в хорошому стані,
не кутова, МПВ, бойлер.

(093) 372-55-46

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

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

Викликайте Інспектора RIA
(067) 431 54 92

58
перевірених
квартир Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°

360°

360°360°
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2016 рік: яким він був  
для Регіонального центру  
з надання БВПД  
у Житомирській області 

1 9  с і ч н я  п і д  ч а с  п р е с -
конференції керівництво ре-
гіонального центру прозвіту-
вало про роботу, виконану у 
2016 році.

 У 2016 році більше 5 тис. гро-
мадян скористалися послугами 
безоплатного адвоката. Більше 
10 тис. громадян звернулися до 
центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
за юридичною консультацією. 
З моменту відкриття бюро (1 
вересня 2016 року) понад 5 
тис. громадян, які живуть у від-
далених районах Житомирської 
області, отримали кваліфіковані 
юридичні консультації.

Внаслідок здійснення якісного 
захисту громадян у криміналь-
ному судочинстві адвокати, які 
надають безоплатну вторинну 
правову допомогу, досягнули 
значних позитивних результатів:

– 6 виправдувальних вироків;
– закрито 1 кримінальне про-

вадження по обвинуваченню 
особи у скоєнні тяжкого злочину;

– у 176 кримінальних про-
вадженнях обвинуваченого було 
звільнено від відбування пока-
рання з випробуванням (ст.ст.75, 
79, 104 кк України);

– у 66 кримінальних про-
вадженнях вироком суду було 
призначено найменш суворе 
з передбачених відповідною 
статтею особливої частини кк 
України альтернативних пока-
рань або більш м’яке покарання, 
ніж передбачено законом (ст.69 
кк України);

– у 124 кримінальних про-
вадженнях було призначено 
мінімальних строк покарання.

Протягом 2016 року до міс-
цевих центрів та бюро правової 
допомоги частіше громадяни 
зверталися з питань соціального 
забезпечення, сімейного, спад-
кового, земельного, житлового, 
трудового питань.

«З 5 січня 2017 року набрали 
чинності зміни до Закону України 
«Про безоплатну правову допо-
могу», згідно яких розширено 
коло осіб, які мають право на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу.

Зокрема, внутрішньо перемі-
щенні особи; особи, які зверну-
лися із заявою про взяття їх на об-
лік як внутрішньо переміщених 
осіб; особи, які перебувають під 
юрисдикцією України і звернули-
ся для отримання статусу особи, 
на яку поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального 
захисту»; учасники бойових дій 
та іншим особам, на яких поши-
рюється дія Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»», – відмітив 
директор регіонального центру з 
надання БВПД.

КолонКаЧому? П’ятнадцать учнів житомирської 
гімназії опинились у лікарні

Через будівництво багатоповерхівки 
на Старому бульварі на засіданні 
виконкому розгорівся скандал

До Житомирської 
дитячої обласної та 
центральної дитячої 
міської лікарень з 20 
по 21 січня 2017 року 
з попереднім діагно-
зом «гостре кишкове 
отруєння» госпіталі-
зовано 15 дітей, які є 
учнями гуманітарної 
гімназії №23.

У перший день спалаху хво-
роби 10 дітям надали медичну 
допомогу в дитячій міській лі-
карні, 3 дітям – у Житомирській 
обласній лікарні, 1 родина від-
мовилась від госпіталізації.

Міська влада, разом з спеці-
алістами держспоживслужби 
та лабораторного комплексу, 
прийняли рішення закрити 
гімназію, здійснити повну де-
зінфекцію та провести лабора-
торні дослідження, щоб визна-
чити збудник отруєння.

Пізніше, 23 січня, заступник 
міського голови Матвій Хре-
нов під час брифінгу розповів, 
що поки не використовується 

формулювання «харчове отру-
єння», оскільки деякі діти не 
харчувалися в їдальні закладу. 
Були проведені лабораторні до-
слідження та експрес-тести, які 
не дали жодних результатів.

«Були зроблені всі необхідні 
забори. І з біологічних матері-
алів, з поверхонь, з води, в на-
вчальних кімнатах та в їдальні. 
Однак поки жоден з цих аналі-
зів інформації не дав. Зазвичай 
такі аналізи робляться від 3 до 
5 днів, залежно від збудника. 
Якщо в суботу було схоже на 
бактеріальну інфекцію, то сьо-
годні кліницисти говорять, що 
схоже на вірусну інфекцію», – 
зазначив Матвій Хренов.

Як виявилося, у лікарню з 
подібними скаргами були звер-
нення дітей і з інших шкіл міста 
та деяких батьків школярів з 23-ї 
гімназії. Однак випадки поки 
пов’язувати не поспішають.

«Дійсно, протягом дня по-
одинокі випадки звернень ді-
тей з різних навчальних закла-
дів були. Але будь-яка харчова 
інфекція має однакову клініку. 
І діти завжди звертаються до 
медичних закладів. І завжди є 
декілька дітей з отруєннями. 
З іншого боку, дійсно був ви-
падок, коли захворіли й батьки 

дітей з 23 гімназії. Що знову ж 
таки говорить, що навряд чи 
було питання в отруєнні ді-
тей в їдальні, тому що захворі-
ла мама дитини. У неї не така 
важка клініка, вона лікується 
вдома. Тому треба визначати. 
Є таке поняття «попередній 
діагноз» – і ми говоримо про ві-
русну інфекцію», – підкреслив 
заступник міського голови в.

Станом на 23 січня в дитячій 
міській лікарні знаходилася 1 
дитина, в дитячій обласній лі-
карні – 3 дитини. Також було 
прийняте рішення призупи-
нити навчальний процес в 23-й 
гімназії до 27 січня включно.

У вівторок, 24 січня, Матвій 
Хренов оголосив результати до-
сліджень.

«Сьогодні після обіду ми 
отримали інформацію, що 
збудником виявилася рота-
вірусна інфекція. Це вірусна 
інфекція. Хочу підкреслити, 
що вона жодним чином не 
пов’язана з харчуванням дітей 
і передається від людини до 
людини орально-фекальним 
шляхом», – пояснив заступник 
міського голови.

За словами чиновника, 100 
% популяції людей хворіють на 
цю хворобу, і частіше вона вра-

жає маленьких дітей.
Додаткових карантинів і 

обмежувальних заходів ця ін-
фекція не потребує, тож вже 
з понеділка учні 23-ї гімназії 
вийдуть на навчання. Що сто-
сується харчоблока, то Матвій 
Хренов повідомив, що там про-
ведуть повторні проби і лише 
після цього буде прийнято рі-
шення щодо поновлення його 
роботи. Також управління 
освіти проведе додаткову по-
силену роботу в усіх навчаль-
них закладах міста щодо осо-
бистої гігієни дітей.

Встановити, хто саме з дітей 
«приніс інфекцію» до школи 
– неможливо, оскільки інкуба-
ційний період складає 3-5 днів.

Станом на 24 січня дитина, 
котра перебувала у дитячій 
міській лікарні, готувалася до 
виписки, а ті діти, котрі пере-
бувають в обласній лікарні, бу-
дуть виписані після отримання 
результатів аналізів.

«Загалом внаслідок спала-
ху вірусної інфекції на стаціо-
нарне лікування потрапили 15 
дітей, 5 дітей звернулися, але 
в стаціонарі не залишилися й 
ще близько 15 дітей лікувалися 
вдома», – озвучив загальну ста-
тистику Матвій Хренов.

Анна Сергієнко

Під час засідання 
виконкому 18 січня 
люди у військовій 
формі заблокували 
двері прес-центру 
Житомирської місь-
кради.

Сталася така ситуація 
через те, що члени виконко-
му не підтримали передачу 
майна за адресою Старий 
Бульвар, 14, де було заплано-
ване будівництво багатоквар-
тирного будинку компанією 
«Інтеграл-Буд».

На початку засідання 
представник компанії-за-
будовника виступив перед 
присутніми та висловив свою 
позицію щодо будівництва 

багатоквартирного будинку.
«Перед голосуванням, па-

нове, я хотів звернути вашу 
увагу, ще раз повторюсь, на 
те, що даний проект дого-
вору ми вже з вами обгово-
рюємо, вносимо корективи 
протягом восьми місяців. 
Прошу вас поставитись до 
того об’єктивно, оскільки 
ми, як інвестори, готові сво-
їм коштом не тільки допо-
могти цим людям, учасни-
кам АТО, а ще й влаштувати 
майданчик, рекреаційну 
зону, загальнодоступну для 
житомирян. Також власним 
коштом. Хотілося б врешті-
решт внести свою певну час-
тину в розвиток міста Жи-
томир, а також, я вважаю це 
нашим обов’язком – допо-
могти учасникам АТО, які 
воювали за нас. І, перед тим 
як голосувати, я  просив би 
усіх вас подивитись їм в очі і 
пояснити, чому ми так довго 

з вами зволікаємо», – сказав 
директор з розвитку ком-
панії «Інтергал-Буд» Петро 
Зубик.

Однак на засідання ви-
конавчого комітету також 
прийшли і громадські акти-
вісти, які виступають про-
ти будівництва житла на 
Старому бульварі. Оскільки 
вони вважають, що згідно 
з генпланом міста там має 
бути споруда культурного 
призначення.

«Генплан – це закон. Я 
можу вам показати, що згід-
но з генпланом, на цій те-
риторії має бути споруда 
культурного призначення. 
І старий генплан, і новий 
генплан. Ви зараз просто на-
віть не мали розглядати цей 
договір. Тому що він йде з по-
рушенням законів. Не можна 
узаконювати те, що від само-
го початку є незаконним», – 
переконана громадська акти-

вістка Людмила Ніколаєнко.
Пізніше, члени виконав-

чого комітету перейшли до 
голосування. З 15 присутніх 
членів виконкому «за» прого-
лосували лише 9, що не дає 
права на будівництво.

Військові не погодилися з 
таким рішенням і, заблоку-
вавши вихід з прес-центру 
міськради, почали вимагати 
повторного голосування.

Однак згідно з регламе-
ному виконком не передба-
чає повторне голосовання. 
Тож після тривалих словес-
них «перепалок», заступ-
ник міського голови Матвей 
Хренов запропонував звер-
нутись до бюджетної комі-
сії міськради з дорученням 
знайти можливості для ку-
півлі 300 квадратних метрів 
житла для учасників АТО. 
Таку пропозицію члени ви-
конавчого комітету підтри-
мали одноголосно.
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Житомир - 2017: база водних видів спорту, 
пішохідний маршрут через Тетерів і нові тролейбуси

Світлана Скляр

Кажуть, що обіцяного 3 
роки чекають, і на жаль, 
часто у житті так і буває – 
«підвищимо, відремонтує-
мо, зробимо». Але й слово – 
не горобець, тож якщо вже 
обіцяно, то надія на від-
повідальність обранців 
житомирян залишається.

Журналісти «20 хвилин» підібрали 
найдовгоочікуваніші обіцянки, з якими 
міська влада визначилася, як одними з 
приорітетних.

Відкриття технопарку  
«Житомир-Схід», що вплине  
на збільшення робочих місць  
та заведення інвестицій в місто

Житомирський індустріальний парк 
«Житомир-Схід» вже внесено до єдиного 
реєстру індустріальних парків України.

За словами міського голови Сергія Су-
хомлина, це дозволить залучати інвесто-
рів у Житомир. При цьому у місті будуть 
створюватися нові робочі місця та зроста-
тиме заробітна плата внаслідок конкурен-
ції між підприємствами.

Як зазначив міський голова, сім ком-
паній вже готові зайти на територію жи-
томирського індустріального парку. Тому 
у найближчому майбутньому, можливо, 
доведеться розширювати межі технопар-
ку «Житомир-Схід». 

Нагадаємо, що депутати Житомир-
ської міської ради минулого року при-
йняли рішення про створення інду-
стріального парку та затвердили його 
концепцію.

Технопарк розгорнеться у східній час-
тині міста по київській трасі. Його тери-
торія сягатиме 24,7 га. Невдовзі його межі 
можуть зрости до 100-120 га.

Поява пішохідного маршруту від 
парку Гагаріна до монументу Слави

У Житомирі планують зробити пішо-
хідний маршрут, який з’єднуватиме парк 
Гагаріна та монумент Слави.

Маршрут проходитиме по набережною 
від парку ім. Ю. Гагаріна вздовж, до греблі, 
на греблі – перехід і далі маршрут проляга-
тиме вздовж річки на другому березі.

Сторона від парку буде більше «прогу-
лянковою» і зручною для велосипедистів, 
близько 3, 5 м завширшки.

На набережній під мостом планують 
розмістити роледром, скейтпарк, місця 
для прокату роликів, скейтів, велосипедів. 
На маршруті будуть облаштовані місця 
для дозвілля – зони активного і пасивного 
відпочинку. Передбачається мережа об-
слуговування на набережній, куди будуть 
входити громадські заклади харчування, 
туалети, торговельні точки, та для прода-
жу сувенірної продукції.

Єдиний підземний перехід 
Житомира пообіцяли 
відремонтувати у 2017 році

Капремонт підземного переходу на 
Богунії, в районі Панчішної фабрики, 
заплановано на 2017 рік. Вартість рекон-
струкції складе близько 1 млн грн.

Унікальна база для водних  
видів спорту на Корбутівці

За стадіоном «Динамо» у Житомирі 
розпочато будівництво бази водних видів 
спорту. Це великий спортивний комп-
лекс, якому не буде аналогів в Україні.

На базі водних видів спорту плануєть-
ся проводити чемпіонати України з тріат-
лону, веслування, драгонботу, міжнародні 
регати. Між змаганнями база використо-
вуватиметься, як тренувальна площадка 
для збірної України з водних видів спорту 
на відкритій воді.

Згідно з планом будівництва, закла-
дення фундаменту, підготовчі роботи 
для будівництва повинні проводитися ви-
ключно у зимовий період.

На думку місцевої влади, це дозволить 
зробити Житомир спортивним центром 
України, залучити на розвиток спорту у 
місті додаткові інвестиції, туристів на час 
змагань.

Зокрема, база включатиме основне 
приміщення, елінг на зимовий період, 
розбірні трибуни для глядачів, маршрут-
ні траси та доріжки.

Після закінчення будівництва бази 
водних видів спорту Житомир стане цен-
тром проведення всеукраїнських змагань 
на великій воді.

Реконструкція стадіону «Полісся»
Стадіон «Полісся» стане основним 

майданчиком для тренувань спортсме-
нів області та проведення різних змагань, 
у тому числі всеукраїнських. Цього року 
запланований демонтаж східної трибу-
ни, яка в аварійному стані, реконструкція 
футбольного поля з системою поливу та 
дренажу, бігових доріжок, підведення зо-
внішніх мереж.

Капітальний ремонт мікрорайону 
Крошня та Малікова

Минулого року було капітально від-
ремонтовано мікрорайон на Польовій. 
Зокрема, там повністю переробили освіт-
лення, замінили асфальтно-бетонне по-
криття у більшості дворів.

Щоправда, як з’ясувала згодом комісія з 
контролю за якістю виконання робіт, ново-
укладений асфальт не відповідає нормам – 
не витриманий коефіцієнт ущільнення, не 
дотримані норми щодо товщини покриття. 
Тому у міськраді пообіцяли, що ці момен-
ти будуть враховані у подальшому при ви-
борі підрядників та висуванні їм певних 
вимог. У цьому році провести капітальний 
ремонт планують в мікрорайоні Крошня, 
на яку потрібно не менше 30 млн грн, та ко-
тельні в мікрорайоні Малікова.

Закуплять нові тролейбуси  
для Житомира

Житомирська міська рада планує 
витратити на розвиток електротран-

спорту у 2017 році майже 120 млн грн. 
Відповідну суму мерія запланувала у 
межах Програми розвитку міського 
електротранспорту м. Житомира на 
2016-2018 роки.

Згідно з програмою, Житомирська 
міська рада закупить у 2017 році елек-
тробуси для запуску їх на новій лінії на 
вулицю Малікова та тролейбуси для ін-
ших ліній.

На введення в дію автоматизова-
ної системи оплати за проїзд у місь-
кій раді планують виділити понад 3,5 
млн грн. Решта ж коштів піде на онов-
лення бази трамвайно-тролейбусного 
управління.

45 камер відеоспостереження в 
рамках програми «Безпечне місто»

У Житомирі у 2017 році з’являться ще 
45 камер відеоспостереження в рамках 
міської цільової програми «Безпечне міс-
то» на 2017–2019 роки.

Станом на 1грудня 2016 року черго-
вими операторами централізованого 
спостереження завдяки камерам відеос-
постереження було зафіксовано 144 пору-
шення. З яких 98 ДТП, інших порушень, 
таких як:несанкціонована торгівля, пору-
шення громадської безпеки – 34.

Завершення будівництва  
гімназії №3

У червні 2016 року на несучій стіні 
Житомирської міської гімназії №3, що 
по вулиці Михайла Грушевського, буді-
вельники виявили величезну тріщину 
та визнали будівлю аварійною. Окрім 
реконструкції будівлі, заступник місько-
го голови Матвій Хренов серед достро-
кових планів, пов’язаних із гімназією, 
визначив розробку проекту та будівни-
цтво її нового корпусу.

Ще у мерії планують звести чотири-
поверхове приміщення на 24 класи, оснас-
тивши його також підйомником для ма-
ломобільних груп населення.

До кінця 2017 року будівництво обіця-
ють завершити.

Що зроблять у Житомирі в 2017 році?

Відкриття технопарку 
«Житомир-Схід»

Капремонт мікрорайонів 
Крошня та Малікова  
(37 млн грн та 14 млн грн)

Нові тролейбуси 
для Житомира

45 нових камер 
відеоспостереження 
на вулицях міста

Закінчення робіт 
з реконструкції 
тротуарів (24 млн грн)

Завершення 
будівництва гімназії №3 
(близько 40 млн грн)

Поява пішохідного маршруту 
від парку Гагаріна до мону-
менту Слави (35 млн грн)

Ремонт єдиного в Жито-
мирі підземного переходу 
(близько 1 млн грн)

База для водних 
видів спорту 
на Корбутівці

Реконструкція
 стадіону 
«Полісся»

Реконструкція 
стадіону «Спартак» 
(25 млн грн)
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нано добрива мочевин к-2 додає врожаю
Роботи по дослідженню 

властивостей органічних 
кислот карбонового циклу в 
НВО «Агронауковець» по-
чалися в 1987 році сумісно з 
інститутом органічної хі-
мії ім. Н.Д. Зелінського АН 
УРСР. За цей період, включ-
но до 2002 року, було отри-
мано 10 (десять) бакових 
з’єднань нового типу з яких 
для рослинництва зареє-
стровано три з’єднання під 
загальною назвою «Мочевин 
К» в тому числі за  
№1, №2 та №6.

Основні властивості добрив: К1 – ко-
ренеутворення – одноразове підживлен-
ня рослин в фазі від 3-х до 10-ти листків 
в нормі 1л/га майже вдвічі посилює коре-
неву систему, біомасу рослин та їх імунну 
систему; К-2 – зменшує потребу рослин 
в волозі вдвічі, значно підвищуючи стій-
кість до засухи та запалу, потовщує стебла 
за рахунок блокади гормонів росту та ріст 
регуляторів, утворює додаткові пагони, 
сприяє прискоренню дозрівання; К6 – на 
репродукцію підвищує якість насіння, 
прискорює появу сходів та збір урожаю 
на 5-7 діб. При відсутності вологи зберігає 
насіння в ґрунті від хвороб та висихання.

Один літр добрива Мочевин К за раху-
нок активізації фотосинтезу дає рослинам 
вуглецю та азоту, що прирівнюється до 100-
150 кг фізичної ваги аміачної селітри.

Супутні властивості:
Системність, тобто в банкових сумі-

шах з іншими добривами: карбамід, суль-
фат амонію, Реаком, Гумат, Гумісол, Хло-
моквид, Сизам, Альфа – Гроу, Кристалон, 
Нуред – Д та інш., з гербіцидами, фунгі-
цидами, піретроїдами проводить їх з со-
бою та покращує їх дію вдвічі і вже через 
2-3 години після внесення (до дощу) вони 
працюють в клітинах ростин (див. відео-
ролик – натиснути «дивитись»).

Вищеназвані властивості встановле-
ні також дослідами наукових установ та 
аграріями, висновки яких слідуючі:

1. Пшениця: Звіт інституту рису.
Прибавка врожайності продовольчо-

го зерна від застосування добрива Моче-
вин К2 склала 9,5 ц/га.

Ячмінь: Інститут захисту рослин (м. 
Київ). В порівнянні з десятками інших 
препаратів, дозволених в Україні, реко-
мендовано виробництву Мочевин К2:

п.3 Для підвищення урожайності та 
ценотичної стійкості посівів ярого яч-
меню слід до бакової суміші гербіциду 
Гранстар Про додавати добриво Моче-
вин К2 (0,5 л/га). У виробничих умовах 
обприскування посівів ярого ячменю 
сумішшю Гранстару Про із прилипа-
чем Альфа-Клей та добривом Мочевин 
К2 (12 г/га + 500 мл/га + 500 мл/га) забез-
печувало надійний захист ярого ячменю 
від присутності в посівах дводольних ви-
дів сегетальної рослинності, і виявилось 
більш економічно вигідним, в порівнянні 

із застосуванням Гранстару Про за реко-
мендованої норми внесення (15 г/га). В по-
рівнянні з контролем додатковий врожай 
склав 0,92 т/га. Рівень рентабельності при 
цьому становив 98,7%.

3. Кукурудза: Житомирська аграрна 
академія, досліди 2011р.

Висновки: 1. Оптимальна норма до-
брива Мочевин К1 при вирощуванні ку-
курудзи гібриду ДКС 2960 – 1л/га. Вона 
забезпечила одержання врожаю на рівні 
98,7 ц/га, що на 25,7% вище контролю.

4. Цукровий буряк: Інститут цукро-
вих буряків м. Київ.

Добрива Мочевин К позитивно впли-
вають на отримання додаткової урожай-
ності коренеплодів: до 5,7 т/га і збору цу-
кру до 0,85 т/га.

5. Ріпак: Звіт ІЗПР
Найвищу урожайність зеленої 

маси – 470 ц/га або 65,4 ц/га сухої речо-
вини і 27,1 ц/га насіння одержано при 
застосуванні препаратів Мочевин К6 та 
Мочевин К1 (осінню). Приріст урожаю 
становив зеленої маси 46ц або 4ц/га су-
хої речовини і 5,6ц/га зерна в порівнян-
ні з контролем. Зимостійкість ріпаку 
збільшувалась на 37-43%.

6. Горох: Звіт ІЗПР
Прибавка врожаю зерна гороху від за-

стосування добрив Мочевин К1 та Моче-
вин К2 в комплексі з гербіцидом та піре-
троїдом склали відповідно 10,9 та 11,1 ц/га.

7. Чорна смородина: звіт Житомир-
ського національного агроекологічного 
університету.

Висновки: Необхідно проводити поза-
кореневе підживлення рослин складним 
добривом Мочевин К1 на VI етапі органо-

генезу способом обприскування, це дає 
чистий прибуток від 22100 до 45560 грн/га, 
з рівнем рентабельності від 230 до 248%.

8. Картопля: Звіт ІЗПР табл.8:
Рентабельність від застосування до-

брив класу Мочевин К на картоплях: «По-
вінь», «Кобза» та «Світанок Київський» 
склала відповідно: 1689, 10002 та 1775%.

9. Рекомендуєма інструкція по вико-
ристанню

10. Добрива класу Мочевин К визнані 
в Європі.

11. УВАГА:
Додатковий врожай окупить 

витрати на добрива, захист рослин, 
хімпрополку та збирання врожаю, 
якщо при хімпрополкі ячменю та 
пшениці до гербіциду додати 0,5 л/
га (станом на 31.01.17р. - 75 грн/га без 
ПДВ) НаНо добрива Мочевин

Встановлено інститутом захисту 
рослин (м. Київ ): при хімпрополкі 
ярового ячменю до гербіциду Гран-
стар додавали К2-0,5 л/га. Врожай 
зростав від 33-х до 49-ти відсотків, а 
прибавка врожаю складала від 9,2 ц/
га - дисертація Л.Н. Ярошенко - УДК 
577,4+581,5 : (632+633,16). Мочевин К2 
виявився найбільш ефективним в по-
рівнянні з іншими 20 варіантами сти-
муляторів та мікродобрив зареєстро-
ваних в Україні. Повністю реферат на 
дисертацію приведено в інтернеті на 
сайті www.agronauk.narod.ru.

Замовлення на К2 
під хімпрополку 

приймаються
по тел. 050 492 26 88

або 067 605 60 36

Скажемо кілограмам «ні» або як схуднути після свят
Марина Михальчук

Хочете швидко привести 
себе «в форму» після ново-
річних свят? Прочитайте ці 
рекомендації і вперед – до 
ідеального тіла!

Як привести себе «у форму» – мотивація
Головне на цьому етапі – мотивація. Від 

того, наскільки сильним буде ваше прагнен-
ня, й залежатиме результат. Отже, ви при-
йняли рішення відмовитися від надмірнос-
тей і знову почати правильно харчуватися, 

розуміючи, що на повернення колишньої 
форми іноді потрібно декілька місяців.

Підбадьорюйте себе, хваліть за успіхи і 
мотивуйте подарунками, причому виключ-
но корисними: це можуть бути кросівки 
або спортивна форма чи на розмір менше 
плаття, яке ви надягнете, коли схуднете. Від-
мінно мотивує вишукана нижня білизна 
або сміливий купальник, який буде чудово 
виглядати на вашому підтягнутому тілі.

Розклейте в робочому кабінеті або в 
кімнаті фотографії струнких і підтягну-
тих людей, щоб, дивлячись на них, вам 
не хотілося звертати з обраного шляху. 
Хороше рішення – повісити фотографії 
струнких жінок і чоловіків на дверцята хо-
лодильника. Так вам гарантовано буде со-
ромно вночі заглядати до холодильника!

Спортзал + правильне харчування
Можна обрати походи до спортивної 

зали або басейну як спосіб швидко схуд-
нути після Нового року. В цьому випадку 
зайві кілограми будуть йти повільніше, 
але ефект протримається довше. Та й 
м’язи прийдуть «в тонус».

У кожної людини в спорті є лише свої 
переваги. Комусь простіше бігати вранці і 
робити зарядку, комусь до душі регулярно 
займатися вдома зі скакалкою, хтось має на-
віть власний невеличкий спортзал, комусь 
легше записатися на фітнес. Все це суто ін-

дивідуально. Але якщо ви не знаєте, з чого 
почати, наша порада – запишіться на фіт-
нес. Радує те, що нині є дуже багато напрям-
ків фітнесу: аеробіка, танцювальні види фіт-
несу, йога, силові тренування, тренажери 
– все, що душі завгодно. Вибір фітнес-про-
грам залежить від ваших уподобань, цілей 
та стану організму. Найчастіше (особливо 
в молодому віці) люди обирають аеробіку 
або силові види фітнесу, а також тренажери. 
Старші люди воліють обрати йогу, пілатес, 
калланетик, нерідко зустрінеш їх й на занят-
тях аеробікою. Тож вибір за вами!

реклама

реклама
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Вилкул: Задолженность населения за «коммуналку» уже 
почти 20 млрд грн – людям нечем платить. Мы требуем 
ввести запрет на рост тарифов и снизить их в два раза

В некоторых реги-
онах уровень оплаты 
составляет менее 50%. 
Люди рискуют ли-
шиться квартир  
за долги.

Народный депутат Александр 
Вилкул потребовал от парламента 
ввести мораторий на повышение 
жилищно-коммунальных тари-
фов и снизить их в два раза. Со-
ответствующие законопроекты, 
поданные Александром Вилку-
лом и его коллегами, находятся 
в Верховной Раде, но провласт-
ная коалиция блокирует их 
принятие.

«По информации Госстата, 
уровень оплаты населения за 
коммунальные услуги в ноябре 
2016 года составил только 64,6%, 
за 11 месяцев 2016 года – на уров-
не 86,7%, в то время как еще в 
сентябре по итогам 9 месяцев 
показатель был 95,4%. Люди 
получили шоковые платежки 
за ноябрь и не могут платить 

по грабительским тарифам. На 
фоне того, что происходит в стра-
не, просто чудовищным являет-
ся факт, что коалиция не хочет 
рассматривать поданные мною 
и коллегами законопроекты еще 
в марте 2015 года. Так дальше 
продолжаться не может. Власть 
должна перестать издеваться над 
людьми и принять наши пред-
ложения. Только так мы спасем 
страну от новых потрясений», – 
сказал Александр Вилкул.

Он подчеркнул, что сейчас 
власть идет по такому сцена-
рию: загнать людей в долги из-
за невозможности оплачивать 
огромные суммы за «комму-
налку», а потом отобрать у них 
квартиры и перекупить их себе 
же за копейки. «Поэтому я также 
внес в парламент законопроект о 
запрете на выселение людей из 
единственного жилья за долги 
по коммуналке», – сказал Вилкул.

Так, по итогам ноября 2016 
года общая сумма задолженнос-
ти за «коммуналку» увеличи-
лась на 11,6% – до 19,1 млрд. грн 
(рост в октябре на 14,6%). Если 

в 10 регионах уровень расчетов 
за услуги ЖКХ по итогам 11 ме-
сяцев все еще превышает 100% 
(благодаря превышению начис-
ленной суммы за услуги ЖКХ 
получателям субсидий), то в 
отдельных регионах уровень 
оплаты не дотягивает даже до 
50%. К примеру, уровень оплаты 
услуг ЖКХ в Сумской и Ивано-
Франковской областях составил 
38% и 44% соответственно.

«Предложенный правитель-
ством механизм – договора о ре-
структуризации и погашении 
долгов работает очень слабо. За 
11 месяцев по ним поступило 
только 152,5 млн грн платежей, 
в то время как рост задолже-
нности только за ноябрь соста-
вил 2 млрд грн. Это не метод 
решения проблемы. Чтобы 
повысить уровень оплаты за 
услуги ЖКХ, нужно форми-
ровать прозрачные тарифы, 
внедрять энергосберегающие 
технологии и обеспечивать 
100% украинских семей счетчи-
ками газа, тепла и воды. Люди 
должны знать, за что они пла-

тят и сколько это в реальности 
стоит», – сказал нардеп.

Он обратил внимание на то, 
что в «платежках» за зимние 
месяцы суммы будут еще боль-
ше по сравнению с ноябрем, 
когда была нулевая температура 
на улице. Если средний размер 
платежа в ноябре одного до-
мохозяйства составил 1157 грн, 
то в зимние месяцы его размер 
увеличится еще как минимум 

на 20-30%. «Провластная коали-
ция должна немедленно при-
нять меры и снизить тарифы, 
иначе рост задолженности за 
услуги ЖКХ вырастет еще боль-
ше. Я обращаюсь к коллегам из 
провластных партий вспомнить 
о том, что люди выбирали 
их для защиты, в надежде на 
лучшее, а не для того, чтобы 
выжимали из них последнее», – 
подчеркнул Вилкул.

Походження дитини від бать-
ків, які не перебувають між со-
бою в зареєстрованому шлюбі, 
встановлюється шляхом подачі 
спільної заяви батьком і матір’ю 
дитини до органів РАЦСу. Якщо 
такої заяви подано не було, бать-
ківство може бути встановлено 
судом. Робиться це за заявою 
одного з батьків, опікуна дити-
ни, (особи, на утриманні якої 
перебуває дитина), а також са-
мої дитини після досягнення 
повноліття. Позов про визнання 
батьківства може бути також по-
даний особою, яка вважає себе 
батьком дитини, якщо його бать-
ківство не визнається матір’ю ди-
тини або іншими особами.

Підставою для визнання 
батьківства є будь-які відомос-
ті, що засвідчують походження 
дитини.

Позов про визнання бать-
ківства приймається судом, 
якщо запис про батька дитини 
у Книзі реєстрації народжень 
вчинено відповідно до вказівок 
матері. При цьому суд бере до 
уваги спільне проживання та 
ведення спільного господарства 
матір’ю дитини і відповідачем 
до народження дитини, спільне 
виховання чи утримання ними 
дитини або докази, що з досто-

вірністю підтверджують визна-
ння відповідачем батьківства.

У судовому порядку можуть 
також встановлювати факт бать-
ківства. Ці справи розгляда-
ються в порядку окремого про-
вадження. Встановлення факту 
батьківства в судовому порядку 
відрізняється від визнання бать-
ківства за рішенням суду за таки-
ми критеріями:

- відсутність спору щодо 
батьківства дитини;

- смерть особи, яку заявник 
визнає батьком чи матір’ю ди-
тини;

- час народження дитини.
Заява про встановлення фак-

ту батьківства подається до суду 
першої інстанції за місцем про-
живання заявника, який має 
сплатити судовий збір – 20% від 
розміру мінімальної зарплати.

Передумовою звернення до 
суду із заявою про встановлення 
батьківства є смерть особи, бать-
ківство якої встановлюється, або 
оголошення її померлою.

При засвідченні походження 
дитини від певної особи, надають-
ся: пояснення сторін, третіх осіб, 
їхніх представників, показання 
свідків, письмові докази, речові 
докази, зокрема звуко- та відео-
запису, висновки експертів тощо.

Заяви про встановлення 
фактів батьківства чи визна-
ння батьківства розглядаються 
судом, якщо у свідоцтві про 
народження певна особа не 
зазначена батьком дитини, і 
можуть бути подані матір’ю, 
опікуном, піклувальником ди-
тини чи нею самою після до-
сягнення повноліття.

Факт визнання батьківства 
або факту батьківства встанов-
люється, зокрема, з метою отри-
мання пенсії на дитину через 
втрату годувальника, спадщини, 
а також для внесення змін до за-
пису про батька в актові книги та 
у свідоцтво про народження ди-
тини. Встановлення судом факту 
батьківства померлого чоловіка 
є підставою для внесення відпо-
відних змін до актового запису в 

Книзі реєстрації народжень.
Варто зазначити, що, згідно 

з пунктом 18 постанови Пле-
нуму Верховного Суду України 
від 31.03.1995 № 5 «Про судову 
практику у справах про вста-
новлення фактів, що мають 
юридичне значення», відповід-
не судове рішення не замінює 
собою документів, що видають-
ся органами РАЦС, а є лише 
підставою для їх отримання.

Детальні роз’яснення та 
адвокатську допомогу під час 
супроводження справи можна 
отримати в одному з наших 
центрів чи бюро правової до-
помоги. Дізнатися, де розта-
шований найближчий пункт 
допомоги, можна на сайті 
Мін’юсту або за телефоном 
«гарячої лінії»: 0(800) 213-103.

Консультує Міністр юстиції

Вітаю Вас та хочу 
попросити допомогти мені 
порадою. Так сталося, що 
після народження сина 
я посварилася з батьком 
дитини, тож його не було 
записано до свідоцтва. 
Зараз мені необхідно 
внести до свідоцтва про 
народження батька моєї 
дитини. Як правильно 
вчинити в такій ситуації?

Веремчук О.І., 
м. Житомир

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.
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1. Робота 

1.1. Пропоную 
•	 Автомойщик с	 опытом	 работы	 срочно	 требуется	
на	СТО.	Г/р	с	8.00-	20.00,	З/п	договорная.	Хорошие	
условия	труда.	093)7400227Александр
•	 Автомойщик срочно	на	постоянное	место	работы	
в	г.Житомир.	График	работы	с	8.00	до	20.00.	Заро-
ботная	плата	от	выработки.	Хорошие	условия	труда,	
дружеский	коллектив.	067)9949404Виктория
•	 Автомойщики (-цы)	срочно	требуются	на	постоян-
ную	работу	в	г.Киев,	Соломенский	р-н.	Жильё	пред-
оставляем.	З/п	от	5000грн	096)9400371,(095)9068165
,(093)1991849Вла
•	 Автомойщицы (-ки)	 в	 г.	 Киев.	 Можно	 без	 опыта	
работы.	 Полная	 или	 частичная	 занятость.	 Иного-
родним	 предоставляется	 жилье	 З/п:5000-15000грн	
(20%-30%)	098)1080000
•	 Автослесарь желательно	с	опытом	работы.	Г/р	и	
З/п	 при	 собеседовании.	 Хорошие	 условия	 работы	
067)4126136
•	 Автослесарь по	 ремонту	 автобусов	 требует-
ся	 транспортному	 предприятию,	 обслуживающе-
му	 маршруты	 г.	 Киева.	 Иногородним	 общежитие.	
098)6091221,(067)4465444
•	 Автослесарь по	ремонту	 грузовых	авто	 (JAC,	Га-
зель)	 в	 торговую	 компанию.	 О/р	 по	 ремонту	 двига-
телей.	Хорошие	условия	труда.	Зароботная	плата	и	
графики	работы	оговариваются	при	собеседовании	
(ул.	Ватутина,	91/1)	067)7641732,(067)4121994
•	 Автослесарь срочно	требуется	на	постоянное	мес-
то	работы	в	г.Житомир	на	СТО.	О/р	обязателен.	Г/р	
09.00-18.00.	З/п	высокая,	до	10000грн.	Официальное	
трудоустройство.	067)9117979Юрий
•	 Автослесарь-ходовик требуется	 для	 работы	 в	
г.	Киеве	с	автобусами.	Г/р:	5/2	или	7/7	З/п	7000грн.	
Предоставляем	жилье.	067)6000161,(050)9003444,(0
67)9430314
•	 Автоэлектрик срочно	 требуется	 на	 постоянное	
место	работына	СТО	в	г.Житомире.	Опыт	работы	с	
диагностическими	приборами,	поиск	неисправностей	
в	системах	електрооборудования.	Полная	занятость,	
официальное	трудоустройство.	050)3320848Евгений
•	 Автоэлектрик требуется	транспортному	предпри-
ятию,	обслуживающему	маршруты	г.	Киева.	Иного-
родним	общежитие.	098)6091221,(067)4465444
•	 Агенты по	 продажам	 требуються	 в	 оптовую	 ком-
панию.Презентабельный	внешний	вид.Знание	ПК	на	
уровне	 пользователя.Достойный	 доход.Карьерный	
рост.	068)4990659
•	 Административный консультант	 Требуются	 со-
трудники	для	работы	с	клиентами	и	документацией.
Возможность	карьерного	роста.	Высокий	доход	плюс	
система	 бонусов.	 Дружеский	 коллектив,	 лояльное	
руководство	097)9664444,(093)8284445
•	 Администратор в	 ресторан	 За	 городом.	 Опыт	
работы	обязателен.	Заработная	плата	высокая,	сво-
евременная,	график	работы	договорной.	Подвоз	по-
сле	работы.	З/п4000грн	096)7967493
•	 Администратор в	 салон	 красоты.	 Аккуратная	
внешность,	 желание	 работать.	 Прием	 телефонных	
звонков,	 ведение	 записи	 клиентов.	 Г/р	 пн-птс	 9.00	
до	18.00.	З/п	5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львов-
ский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	
Вольт,	вход	со	д	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Аниматор (можно	 студенты)	 срочно	 требуется	 в	
ресторан	за	городом.	Опыт	работы	обязателен.	За-
роботная	 плата	 высокая,4000	 грн,	 своевременная,	
график	 работы	 договорной.	 Подвоз	 после	 работы..	
096)7967493
•	 Арматурники в	 м.	 Київ	 на	 монолітне	 житлове	
висотне	 будівництво.	 З/п	 висока!	 Надаємо	 житло	
044)5642263,(050)3754090
•	 Арматурники запрошуються	на	роботу	в	будівель-
ну	 компанию,для	 доукомплектації	 монолітних	 бри-
гад.Хороші	умови	праці.Висока	і	своечасна	заробітна	
плата.Детальна	інформація	за	

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

•	 Бармен -	 продавец	 срочно	 на	 постоянное	 место	
работы	 в	 овую	 мини-	 кофейню	 в	 г.Житомире.	 О/р	
не	 обязателен	 (обучаем).	 Г/р	 5-ти	 дневка,	 сб,вс-
выходной.	 Полная	 занятость.	 Зароботная	 плата	
3200+	возможные	бонусы	в	зависимости	от	обьема	
выполненной	работы	067)7373974Татьяна

•	 Бармен срочно	требуется	в	бар-ресторан.	О/р	об-
язателен.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собесе-
довании	067)9085353

•	 Бармен срочно	 требуется	 в	 кафе	 (центр	 города).	
О/р	обязателен.	Хорошие	условия	работы.	Своевре-
менную	оплату	гарантируем!	050)4251533

•	 Бармен терміново	 в	 кафе	 Барс.	 Графік	 роботи	
договірний,	 заробітня	 плата	 договірна.	 Офіційне	
працевлаштування.	 Підвіз	 на	 таксі	 після	 роботи.	
097)4270393

•	 Бармен-официант срочно	требуется	в	кафе	на	по-
стоянную	работу.	Г/р	4/4.	З/п	от	3000грн	097)5793441

•	 Бармены срочно	требуются	в	Жигуль	паб.	Г/р	нед./
нед.	Коммуникабельные.	Работа	не	для	скучных	лю-
дей!)	 Официальное	 оформление.	 З/п	 150грн/смена	
096)0554624

•	 Бензопильники, трактористи,	 пилорамники,	 зва-
рювальники,	 автослюсарі,	 водії,	 бригадири	 запро-
шуються	на	заготівлю,	переробку	лісу,	Житомирська	
обл.,	висока	з/п.	0968919614

•	 Бетонщики срочно	 требуются	 в	 г.Киев.	 Г/р	
индивидуальный,	 з/п	 от	 выработки,	 от	 10000-15000	
грн	 Предоставляем	 3-разовое	 питание	 Жилье	 на	
месте	работы	050)3179793

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

•	 Бетоняр запрошуються	 на	 роботу	 в	 будівель-
ну	 компанию,для	 доукомплектації	 монолітних	
бригад.Хороші	 умови	 праці.Висока	 і	 своечас-
на	 заробітна	 плата.Детальна	 інформація	 за	 тел	
067)1147060,(044)5993230

•	 Бригада каменщиков	 требуется	 строительной	
организации.	 Трудоустройство	 официальное,	 а	
также	 по	 трудовому	 договору.	 Обьекты	 в	 Киеве.	
Жильё	предоставляем.	Своевременная	выплата	з/п.	
097)6045708Анатолий

•	 Бульдозерист на	 авто	 С-170	 срочно	 требуется	
для	 работы	 в	 Киевской	 области.	 Хорошие	 усло-
вия	 работы.	 Жильё	 предоставляем.	 З/п	 50грн/час	
067)6568976

•	 Бухгалтер с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИН-
ВЕСТ.	Гарантируем	хорошие	условия	труда,	достой-
ную	стабильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Ба-
ранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

•	 Бухгалтер срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	Жи-
томире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	 Знание	 1С,	 ве-
дение	 документации.	 График	 работы	 и	 зароботная	
плата	при	собеседовании.	067)4119466,(067)4115782

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

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

•	 Вантажники в	компанію	Еко-стандарт.	З/п	випла-
чується	кожного	тижня,	іногородним	надаємо	житло.	
095)1745833

•	 Вантажники запрошуються	на	роботу	у	фірму	ТОВ	
Водолії.	Досвід	роботи	від	1	року.	З/п	-	від	3500	грн	
067)4103946

•	 Вантажники на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	
магазинів.	 Графік	роботи	 і	 заробітня	плата	договір-
ні.	За	детальною	 інформацією	звертатися	з	9.00	до	
18.00	097)2943860Ірина

•	 Вантажники на	 постійну	 роботу.	 Заробітна	 плата	
від	5000	грн	067)4117632,(067)4117631,336954

•	 Візова підтримка.	Заповнення	анкет,	термінова	ре-
єстрація,	безкоштовна	консультація,	медичне	страху-
вання.	 Ліц.	 АВ	 №469765	 від	 26.06.2009р.	 №321	 -	 Л	
ДКзРРФПУ.	0934339393,0687017070

•	 Водители дальнобойщики	кат.Е.	Работа	в	Европе.	
О/р	от	3	лет.	Соц.пакет,	страховка,	95	код.	Оформ-
ление	 документов	 бесплатно.З/п:	 фура	 -	 37000грн,	
автовоз-	 55000грн.	 Офиц.	 трудоустройство.	 По-
мощь	в	получении	тахографа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	
07.05.2012г,	выдан	095)9441000,(097)0803322,(044)5
597088

•	 Водители кат	Е	в	транспортную	компанию.	О/р	от	
3	 лет.	 З/п:	 2,25грн/км,	 премии,	 командировочные.	
Работа	 по	 Украине.	 Вахта.	 Звонить	 в	 рабочие	 дни	
095)7551411,(067)8851345

•	 Водители категории	 "D"	 с	 о/р	 требуется	 тран-
спортному	 предприятию,	 обслуживающему	
маршруты	 г.	 Киева.	 Иногородним	 общежитие.	
098)6091221,(067)4465444
•	 Водители международных	перевозок	требуются	в	
транспортную	 компанию.	 О/р	 обязателен.	 З/п	 дого-
ворная.	Наличие	водительских	прав	кат	Е.	Выгодные	
условия	труда	067)4123922Андрей
•	 Водители На	 автомобили	 MERCEDES	 Vito	 тре-
буются	 филиалу	 одесской	 компании	 в	 г.	 Жито-
мир.	 Доставка	 продукции	 (чай,	 кондитерка)	 со	
склада	 г.	 Одессы	 на	 склад	 филиала.	 3	 выезда	
в	 неделю.	 Приёмка	 товара	 по	 накладным.	 Офи-
циальное	 оформление,	 командировочные	 З/п98	
067)9693495,(063)1391715
•	 Водители на	 автопредприятие	 в	 г.	 Бровары.	 На	
автомобили	MAN,	DAF,	ЗЕРНОВОЗЫ,	СЦЕПКИ	Тре-
бования:	категория	Е,	о/р	не	менее	3	лет.	Г/р:	вахта	
15/15	 З/п	 и	 условия	 на	 собеседовании.	 Звонить	 с	
9.00	до	17.00	в	будние	дни	067)3544880
•	 Водители с	 личным	 авто.	 Заработная	 плата	 от	
10000	грн.	+	амортизация	+	топливо.	График	работы	
-	нормирован	439005,(098)0364445
•	 Водители с	 о/р	 на	 автобетоносмесителе	 КамАЗ	
(7-9	куб.	м)	требуются	для	работы	в	г.Киев.	Вахтовый	
метод.	 Жильём	 обеспечиваем.	 З/п	 договорная	
067)4097009
•	 Водители со	 своим	 автомобилем	 (легковой,	 бус,	
грузовой).	 Развоз	 персонала,	 доставка	 продук-
ции.	 З/п	 300-500	 грн./день.	 Возможна	 ежедневная	
выплата.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	
этаж,	офис	1	093)2401847,(067)5884282,552086
•	 Водитель кат	В	или	С	с	о/р	на	грузовом	авто.	Хо-
рошие	условия	труда.	Зароботная	плата	и	 графики	
работы	оговариваются	при	собеседовании	(ул.	Вату-
тина,	91/1)	067)4121994,(067)7641732
•	 Водитель кат	 Е	 требуется	 на	 постояную	 работу.	
О/р	 обязателен.	 Г/р	 и	 з/п	 по	 собеседованию.	 Хоро-
шие	условия	работы.	067)4126136
•	 Водитель кат.	 В.	 Автомобили	 бусы	 Фольксваген,	
Мерседес.	 Грузоперевозки	 по	 Украине.	 Заработная	
плата	 от	 6000	 грн.	 +	 премии	 +	 командировочные.	
Своевременная	 выплата.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	офис	1	 (ул.	Щорса,	 5а,	ма-
газин	Вольт,	вход	со	552086,(067)5884282,(093)2401
847
•	 Водитель кат.С	срочно	 требуются	на	постоянную	
работу.	 Г/р	 с	 8.00-17.00.	 При	 необходимости	 пред-
оставляем	 жильё.	 Официальное	 трудоустройство.	
З/п	от	выработки.	097)2648793
•	 Водитель личный	для	руководителя	на	авто	пред-
ставительского	класса.	Знание	города,	опыт	вожде-
ния	от	2	лет.	Г/р	нормированный	Пн.-Пт.	с	8.00-18.00.	
Сверхурочные	 оплачиваются	 дополнительно	 (поча-
сово).	З/п	7000грн	КА	Вакансия+	Адрес:	 ул.	Небес-
ной	Сотни,	42,		063)4459909,(067)4545292
•	 Водитель На	 доставку	 новогодней	 продукции.	 З/
пл	4600	грн	+	сверхурочные.	Звоните:	067)8271332
•	 Водитель на	КамАЗ	срочно	требуется	для	работы	
в	 Киевской	 области.	 Хорошие	 условия	 работы.	
Жильё	предоставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976
•	 Водитель на	 кару	 срочно	 на	 постоянное	 место	
работы	на	производство.	График	работы	и	заробот-
ная	плата	договорные	067)4113013
•	 Водитель-экспедитор в	 дистрибьюторскую	
компанию	 в	 городе	 Житомире.	 Доставка	 про-
дукции	 заказчику.	 Работа	 с	 документацией,	 со-
блюдение	 корпоративных	 стандартов	 компании	
097)2905446Дмитрий
•	 Водитель-экспедитор приглашается	 в	 компанию	
ЧП	Дасна	 (оптовая	торговля).	Наличие	прав	кат.	В,	
С.	 Полный	 соцпакет.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	
от	4500грн	050)4632690Виктория
•	 Водитель-экспедитор срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	на	авто	ЗИЛ	130Г	фургон	с	ГБО.	Без	
возрастных	 ограничений.	 Оплата	 договорная.	 Пью-
щих	не	беспокоить!	097)3658502
•	 Водії автобусів	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	
будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	
Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлашту-
вання.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	
050)3147333,(050)4407914,(067)2586527
•	 Водії запрошуються	 для	 роботи	 в	 м.Київ	 на	 авто	
КамАЗ	 (євро),	 бетонозмішувач.	 Стажування.	 На-
даємо	 житло	 безкоштовно.	 Вахта.	 З/п	 висока.	
050)7790834,(068)8834759
•	 Водії кат.	 Е	 для	 здійснення	 міжнародних	 пере-
везень	 вантажів	 запрошуються	 на	 постійну	 ро-
боту	 в	 ДП	 АТП	 Транском.	 Оплата	 договірна.	
045)9729604,(067)4669624
•	 Водії кат.	С,	Е	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	
будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	
Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлашту-
вання.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	
050)3147333,(050)4407914,(067)2586527
•	 Водій -	 механізатор	 запрошується	 на	 роботу	 у	
молочно-	 товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспіль-
ського	р-ну	у	Київській	області).	За	потреби-	житло.	
067)7664854

•	 Водій -механік	(карщик)	на	Львівський	навантажу-
вач	з	д/р.	Вахтовий	метод	роботи	з	можливістю	про-
живання.	Робота	в	с.Забуяння,	Макарівський	район.	
З/п	300,00	грн/день	096)9185705Юрій

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

•	 Водій кат	 Е	 в	 автотранспортную	 компанію.	 Д/р	
від	 1	 року	 на	 іномарках.	 Робота	 в	 м.	 Житомир	
427978,(050)4630977

•	 Водій навантажувача	 та	 автотранспортних	 засо-
бів	кат	”В”,	“С”,”Е”	,	(д/р	від	1	року)	на	підприємство,	
що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	
Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	
затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Надаємо	 місце	 для	 про-
живання	045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

•	 Гіпсокартонники терміново	на	постійне	місце	ро-
боти	в	м.Київ.	Великі	об	єми	роботи.	Висока	заробіт-
ня	плата	(від	виробітку).	Надаємо	за	потреби	житло.	
068)6086960

•	 Горничная в	 гостиницу.	 График	 работы	 1/2	 ,	 1/3.	
З/п	от	300	грн.	в	день.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львов-
ский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	
Вольт,	 вход	 со	 двора)	 552086,(067)5884282,(093)24
01847

•	 Горничная для	 уборки	 квартир	 в	 г.Киев	 .	 З/п-
4000грн.	Г/р-	6/1	Жилье	предоставляется	067)214477
7,(044)3615429,(050)5845501

•	 Грузчик -	отборщик	на	постоянное	место	работы	в	
магазин	Квара	067)4113013

•	 Грузчик -	 отборщик	 товара	 срочно	 требует-
ся	 на	 склад.	 Постоянная	 работа.	 Непьющий,	
ответственный,	пунктуальный.	Г/р	6-ти	дневка	дого-
ворной,	Сб.	до	12.00,	Вс.-	выходной.	Оплата	почасо-
вая.	З/п	от	4000грн	063)8866777

•	 Грузчик -	 сортировщик	 на	 склад	 стеклотары.	
Срочно!	Г/р	и	з/п	договорные.	050)3132000Николай-
Борисович

•	 Грузчики (дневные	 /	 ночные	 смены).	 Группа	 то-
вара	 алкоголь,	 кондитерские	 изделия.	 Зарплата	
250грн/смена.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное.	
063)4459909,(067)4545292

•	 Двірники терміново	 потрібнів	 м.Київ.	 З/п:	 3000	 -	
5000	грн.	Гнучкий	графік	роботи.	Забеспечуємо	спе-
цодягом	та	житлом.	067)4342235

•	 Дворник на	постоянную	работу	в	ТРЦ	Глобал.	Спе-
цодежда	 предоставляется.	 Срочно!	 Г/р	 2/2	 дня.	 З/п	
130	грн/смена	095)4566856

•	 Доноры Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	
лет	 в	 программы:	 суррогатного	 материнства	 -	
вознаграждение	 до	 350000	 грн,	 донации	 яйце-
клеток	 20000-25000	 грн.	 Ежемесячно	 дополни-
тельно	 6000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обследования,	
расходы	 на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	 №554391	 от	
097)1398486,(095)4231669

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

•	 Експедитор по	Вінниці	і	області	з	водійськими	пра-
вами	категорії	В	на	постійну	роботу	095)1745833

•	 Електрики необхідні	 на	 будівництво	 жит-
лового	 будинку	 в	 м.	 Києві.	 Заробітна	 плата	
від	 12000	 грн.	 Іногороднім	 надається	 житло.	
097)9803381,(095)5744549МаксимОлександро

•	 Електрики терміново	 запрошується	 на	 роботу	 у	
зв	 язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	
Старинську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	
працевлаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Мирне.	 067)2586527,(050)4407914,(050
)3147333

•	 Електрогазозварник запрошується	 на	 роботу	 у	
зв	 язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	
Старинську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	
працевлаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Мирне	 067)2586527,(050)4407914,(050)
3147333

•	 Електрозварник на	 ТОВ	 Житомир-Агробудінду-
стрія.	Зварювання	металоконструкцій,	 труб	 і	 ємкос-
тей	 під	 тиском.	 Офіційне	 працевлаштування.	 З/п	 -	
договірна.	Г/р	-	8:00-17:00.	Всі	детальні	умови	за	тел	
096)7123582,332072

•	 Електромонтер з	ремонту	та	обслуговуванні	елек-
трообладнання	терміново	потрібен	на	ТОВ	Житомир-
Агробудіндустрія.	Офіційне	працевлаштування.	З/п	-	
договірна.	Г/р	-	8:00-17:00.	Всі	детальні	умови	за	тел	
096)7123582,332072

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	
електроустаткування	 (д/р	 від	 1р.)	 на	 підприємство,	
що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	
Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	
затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Надаємо	 місце	 для	 про-
живання.	045)7250532відділкадрів,(093)5421719,(06
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•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	
електроустаткування	 на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю.	095)2806719,472064
•	 Енергетик з	V	групою	допуску	на	постійну	роботу	
в	м.	Житомирі.	Без	шкідливих	звичок,	з	ремонтними	
навиками.	Офіційне	працевлаштування.	Нормований	
робочий	день.	З/п	при	співбесіді.	050)3370215
•	 Європа, Скандинавія,	 США,	 Канада,	 Ізраїль.	 Усі	
роб.вакансії.	Офіц.	контракти	6/12	міс+продовження.	
Л.МТСП-АВ519114-28.05.10.	0638652161
•	 Жінка, 45	років,	шукає	гідну	роботу.	Освіта	вища.	
(0382)641372
•	 Завідувач продуктовим	виробництвом	на	постійне	
місце	роботи	в	мережу	магазинів.	Графік	роботи	і	за-
робітня	плата	договірні.	За	детальною	 інформацією	
звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Ірина
•	 Зварювальник запрошуються	 на	 роботу	 в	
м.Козятин.	Іногородніх	забезпечуємо	гуртожитком	та	
3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 рахунок	 підприємства.	
За	 довідками	 звертайтесь	 за	 адресою:	 м.	 Козятин,	
вул.Довженка,	30-А	093)3556846
•	 Зварювальник підприємству	в	м.	Києві	(р-н	Корчу-
вате).	З/п	від	7000	грн.,	гуртожиток.	067)4605535Оле-
на
•	 Зварювальник терміново	потрібен	на	роботу	в	бу-
дівельну	 компанію.Гідна	 заробітна	 плата.Детальна	
інформація	за	тел	067)1147060,(044)5993230
•	 Инженер-конструктор с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕР-
БЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	
труда,	 достойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	
Житомир,	 ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054Наталия,(067)6415300
•	 Каменщики требуются	 cтроительной	 компании	
для	работы	с	выездом.	З/п	высокая,	сдельная.	Про-
живание	 бесплатное.	 Предоставляется	 весь	 пакет	
документов.	Viber	и	068)3615743,(098)5418313
•	 Карщик на	 склад	 срочно	 требуется	 в	 дис-
трибьюторскую	 компанию	 в	 городе	 Житомире.	
Ответственность,	 добросовестность,	 вниматель-
ность.	 Официальное	 трудоустройство.	 Соц.	 пакет.	
067)3059115Андрей
•	 Касири на	постійне	місце	роботи	в	мережу	мага-
зинів.	Графік	роботи	 і	заробітня	плата	договірні.	За	
детальною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	 до	 18.00	
097)2943860Ірина
•	 Кассир срочно	требуется	в	маркет	на	постоянную	
работу.	О/р	приветствуется,	обучение	предоставля-
ем.	Ответственные,	физически	здоровые.	Г/р	4/3,	до-
говрной.	З/п	2700грн	063)8866777
•	 Кассиры приглашаются	 на	 работу	 в	 связи	 с	
открытием	нового	престижного	заведения.	Зарплаты	
от	3500	до	6000	грн	+	премия	+	%	097)5557577
•	 Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	танцори,	офіці-
анти.	Контр.	від	3міс.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	
kenjob@mail.ru	0972201876;0936439307
•	 Кладовщик срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	
на	производство.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные	067)4113013
•	 Кладчик срочно	 требуется	 в	 г.Киев.	 Г/р	
индивидуальный,	 з/п	 от	 выработки,	 от	 10000-15000	
грн	 Предоставляем	 3-разовое	 питание	 Жилье	 на	
месте	работы	050)3179793
•	 Комірники запрошуються	на	роботу	в	м.Козятин.	
Іногородніх	 забезпечуємо	 гуртожитком	 та	 3-х	 разо-
вим	 харчуванням	 за	 рахунок	 підприємства.	 За	 до-
відками	 звертайтесь	 за	 адресою:	 м.	 Козятин,	 вул.
Довженка,	30-А	093)3556846
•	 Комірники у	 забійний	 цех(	 Київська	 область.,	
с.Лукаші).	 Інагороднім	 надається	 гуртожиток.	 Заро-
бітня	плата	від	4000грн	067)2096265
•	 Комплектувальники та	 упаковщики	 на	 секонд-
хенд,	робота	в	м.	Київ,	ч/ж	від	18	р.,	з/п	від	4200грн	
за	 тиждень,	 вахта,	 житлом	 забезпечуємо,	 робота	 в	
теплому	приміщенні.	0685984429,0950071930
•	 Комплектувальники терміново	 потрібні	 на	 робо-
ту	в	фірму	ТОВ	Водолії.	Бажано	з	досвідом	роботи	
.	067)4103946
•	 Комплектувальники товарів.	 З/п	 від	 3500	 грн	
+	 %	 від	 виробітку	 +	 понаднормові.	 Г/р	 в	 дві	 зміни	
067)3288213ІгорВолодимирович
•	 Кондитер срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
г.Житомир.	Производить	продукцию	в	соответствии	
с	планом	производства	в	строгом	соответствии	с	тех-
нологическими	 картами.	 Обеспечивать	 заполнение	
витрин	 кондитерскими	 изделиями	 и	 выпечкой	 над-
лежащего	качества.	067)3245591,262164
•	 Кондитеры срочно	требуются	на	постоянную	рабо-
ту.	Без	опыта	работы.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
2	раза	в	месяц.	Звоните	099)2888387,(067)3609050
•	 Консультант Требуются	сотрудники	с	о/р	консуль-
танта	 в	 связи	 с	 расширением	 компании.	 Обучение	
предоставляем.	Г/р	5-ти	дневка.	Оплата	достойная.	
073)0721651,(097)8207486
•	 Консультанты требуются	 в	 оптовый	 отдел	 пря-
мому	 работодателю.	 Достойная	 оплата.	 Карьерный	
рост.	 Гибкий	 график.	 Переквалификация.	
063)8862504,(067)1131423

•	 Кочегар (оператор	сушильной	камеры)	срочно	тре-
буется	на	постоянную	работу.	О/р	не	обязателен.	Г/р	
1/3	сутки.	З/п	280грн/сутки.	098)2596718
•	 Кочегар срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
кафе-	 ресторан	 на	 постоянное	 место	 работы.	 Гра-
фик	 работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседова-
нии.	 Дружеский	 коллектив,	 хорошие	 условия	 труда	
067)4102797,(067)1002638
•	 Крановщик (управление	кран-балкой)	о/р	на	завод	
ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантируем	 хорошие	
условия	труда,	достойную	стабильную	оплату.	Адрес:	
г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300Наталия
•	 Крановщик на	 автокран.	 Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	
договорные.	Подробности	оговариваются	при	встре-
чи.	097)7912897
•	 Кредитный специалист	 Обучение	 за	 счет	 ком-
пании.	 Гибкий	 график	 работы.	 Официальное	
оформление.	 О/р	 приветствуется.	 З/п	 ставка+%.	
063)3247998,(067)3204654
•	 Кур’єр для	 доставки	 документів	 по	 Вінниці.	 З/п	
1000	грн./тиждень	068)5945636
•	 Кухонные работники	срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу	в	кофейню	+	Кава.	О/р	обязателен.	Г/р	
3/3,	посменный.	З/п	при	собеседовании.	097)5356726
•	 Майстер з	 ручної	 обробки	 граніту.	 Досвід	 роботи	
від	1	року.	З/п	від	виробітку.	Виробництво	знаходить-
ся	в	с.	Сінгури,	Житомирський	р-н	067)3408656
•	 Майстер цеха	 приглашается	 на	 работу	 в	 Жито-
мирский	р-н,	 с.	Олиевка.	 Подвоз	на	работу.	 О/р	не	
требуется.Обязаности:	контроль	качества	производ-
ства	и	работы	персонала.	Соц.	пакет.	З/п	договорная	
050)5198845
•	 Маляр запрошується	 на	 роботу	 в	 м.Козятин.	 Іно-
городніх	 забезпечуємо	 гуртожитком	 та	3-х	разовим	
харчуванням	за	рахунок	підприємства.	За	довідками	
звертайтесь	за	адресою:	м.	Козятин,	вул.Довженка,	
30-А	093)3556846
•	 Мастер-парикмахер универсал	 с	 опытом	 работы	
от	 3-х	 лет	 срочно	 приглашается	 на	 постоянную	
работу	 в	 новую	 парикмахерскую	 (р-н	 Чулочной	
фабрики	 и	 рынка	 Хмельники).	 Г/р	 договорной.	 Хо-
рошие	 условия	 работы.	 З/п	 при	 собеседовании.	
093)5852619,(066)0915270
•	 Машиніст екскаватора	 Терміново!	 Графік	 роботи,	
заробітня	плата	та	всі	деталі	обговорюються	при	зу-
стрічі	097)7912897
•	 Машиніст крана	 запрошується	 на	 роботу	 в	
м.Козятин.	Іногородніх	забезпечуємо	гуртожитком	та	
3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 рахунок	 підприємства.	
За	 довідками	 звертайтесь	 за	 адресою:	 м.	 Козятин,	
вул.Довженка,	30-А	093)3556846
•	 Машиніст мостового	 крану	 запрошується	 на	 ро-
боту	 в	 ТОВ	 Житомир-Агробудіндустрія.	 Повний	
соц	 пакет.	 Офіційне	 працевлаштування.	 З/п	 -	 до-
говірна.	 Г/р	 -	 8:00-17:00.	 Всі	 детальні	 умови	 за	 тел	
332072,(096)7123582
•	 Машиніст мостового	крану	підприємству	в	м.	Ки-
єві	 (р-н	 Корчувате).	 З/п	 від	 7000	 грн.,	 гуртожиток.	
067)4605535Олена
•	 Медична сестра	терміново	запрошується	на	робо-
ту	у	зв	язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	
Старинську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	
працевлаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Ми	 050)3147333,(050)4407914,(067)258
6527
•	 Менеджер в	 офис	 по	 продажам	 на	 завод	 ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантируем	 хорошие	 усло-
вия	 труда,	 достойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	
Житомир,	 ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300Наталия
•	 Менеджер з	 продажу	 будівельних	 матерілів	 (з	
власним	авто	)	теміново	потрібен	в	компанію	Феро-
зіт.	Робота	по	Житомирській	області.	Заробітна	пла-
та	ставка	+	бонуси.	067)4110034
•	 Менеджер з	 управління	 активами	 на	 работу	 в	
м.Житомир.	067)4115782,(067)4119466
•	 Менеджер по	 продажам	 (монтажник)	 автомати-
ческих	 систем	 на	 производство	 металлоконструк-
ций.	График	работы	и	зароботная	плата	договорные,	
при	собеседовании.	067)9707615Андрей
•	 Менеджер по	 продажам	 Требуются	 сотрудники	 с	
о/р	 офис-менеджера	 в	 связи	 с	 расширением	 ком-
пании.	 Обучение	 предоставляем.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	
Оплата	достойная.	073)0721651,(097)8207486
•	 Механизатор срочно	требуется	в	г.Кропивницкий.	
З/п	от	5000	грн.	Проживание,	питание	-	бесплатные.	
Официальное	трудоустройство.	098)4656023
•	 Механізатори запрошується	на	роботу	у	молочно-	
товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспільського	 р-ну	 у	
Київській	області).	За	потреби-	житло.	067)7664854
•	 Монолитчики срочно	требуются	на	строительство	
жилого	дома	в	г.Киеве.	З/п	от	10000грн	Иногородним	
предоставляется	жильё.	050)3577697Александр,(097
)9083381Максим
•	 Монолитчики требуются	 cтроительной	 компании	
для	работы	с	выездом.	З/п	высокая,	сдельная.	Про-
живание	 бесплатное.	 Предоставляется	 весь	 пакет	
документов.	Viber	и	068)3615743,(098)5418313

•	 Монтажники вертикальних	 конструкцій	 термі-
ново	 потрібні	 на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.
Гідна	 заробітна	 плата.Детальна	 інформація	 за	 тел	
044)5993230,(067)1147060
•	 Монтажники на	 постійну	 роботу.	 З/п	 висока,	 іно-
городним	надаємо	житло.	095)1745833
•	 Музиканти терміново	в	кафе	Барс.	Графік	роботи	
договірний,	заробітня	плата	3000грн/місяць.	Офіцій-
не	 працевлаштування.	 Підвіз	 на	 таксі	 після	 роботи.	
097)4270393,396715
•	 Муляри апрошуються	 на	 роботу	 в	 будівель-
ну	 компанию,для	 доукомплектації	 монолітних	
бригад.Хороші	 умови	 праці.Висока	 і	 своечас-
на	 заробітна	 плата.Детальна	 інформація	 за	 тел	
044)5993230,(067)1147060
•	 Мулярі, вахтовий	метод,	житло	безкоштовне,	Київ-
ська	обл.	0671454799
•	На	 работу	 в	 г.Киев	 требуются	 уборщиКи	 и	
уборщицы.	 удобНый	 графиК	 работи,	 спецо-
дежда.	 жильем	 обеспечиваем,	 оплачиваем	
проезд	до	г.Киева.	зарплата	4000-5000	грН.	при-
глашаем	 людей	 из	 любого	 региоНа	 уКраиНы.	
0689838536,0992189656
•	На	роботу	в	КиївсьКій	області	запрошуються	
ваНтажНиКи	На	грибНе	виробНицтво	30/10	дНів	
з/п	4500-6000грН.	житло	Надається.	0967877394
•	 На роботу	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	відповідальні	
ж/ч	віком	від	18	р.,	вахта	15/15,	30/15.З/п	від	8500	грн	
за	вахту.	Щоденно.	Гарні	умови	для	іногородніх,	жит-
ло,	харчування,	спец.одяг.	0667565136,0686973872
•	 Начальник охраны	 Вахтовый	 метод	 работы	 -	
15/15.Оплата	 от	 150-250	 грн/сутки.Доставка	 на	
объекты,проживание	 и	 частично	 питание..Сайт:	
http://gladgroup.com.ua	073)0311440,(067)6573807
•	 Няня. Г/р	 полная	 либо	 частичная	 занятость,	 воз-
можно	 с	 проживанием.	 Работа	 в	 Житомире,	 Кие-
ве.	 З/п	 5000-10000	 грн.	 +	 бесплатное	 питание.	 ЦТ	
Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	
1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	 Вольт,	 вход	 со	 двора)	
093)2401847,(067)5884282,552086
•	 Обвалювальники у	 забійний	 цех(	 Київська	 об-
ласть.,	с.Лукаші).	Інагороднім	надається	гуртожиток.	
Заробітня	плата	від	4000грн	067)2096265
•	 Оператор на	 приём	 телефонных	 звонков	 сроч-
но	 требуется	 для	 работы	 в	 офисе.	 Гибкий	 график	
работы.	Отличные	условия	работы.	Оплата	достой-
ная	067)8483095,(093)0147628,(066)4095863
•	 Операторы поломоечной	 машины	 (м/ж).	 З/п:	 от	
5000	грн.	Г/р:	день,	ночь,	возможны	индвидуальные	
графики.	Возвращаем	стоимость	билетов	в	г.	Киев.	
063)6062903,(068)5005072,(066)9150995
•	 Ортодонт запрошується	 на	 постійну	 роботу	 у	 зв	
язку	з	розширенням	приватної	стоматології.	Д/р	обов	
язковий.	Гідна	зарплата,	кар	єрний	ріст.	Г/р	обгово-
рюється	на	співбесіді.	063)5727987,(097)2260181
•	 Ортопед запрошується	 на	 постійну	 роботу	 у	 зв	
язку	з	розширенням	приватної	стоматології.	Д/р	обов	
язковий.	Гідна	зарплата,	кар	єрний	ріст.	Г/р	обгово-
рюється	на	співбесіді.	097)2260181,(063)5727987
•	 Отделочники требуются	 cтроительной	 компании	
для	работы	с	выездом.	З/п	высокая,	сдельная.	Про-
живание	 бесплатное.	 Предоставляется	 весь	 пакет	
документов.	Viber	и	068)3615743,(098)5418313
•	 Офис-менеджер Требуются	 сотрудники	 с	 о/р	
офис-менеджера	в	связи	с	расширением	компании.	
Обучение	 предоставляем.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	 Оплата	
достойная.	097)8207486,(073)0721651
•	 Офисные сотрудники	 по	 разным	 направлениям	
Доход	до	5000	грн	068)4990659,(063)4264023
•	 Офисный работник	выполняющий	функции	секре-
таря	требуется	на	постоянную	работу.	Навыки	делово-
го	общения,	опыт	в	торговле	приветствуется.	Контр-
ольное	 исполнение	 заказов.	 Организация	 работы	
отдела.	 Центр	 города.	 Достойные	 условия	 оплаты.	
Официальное	трудоуст	096)9089013,(073)1502403
•	 Официант (-ка)	 )	 срочно	 требуется	 в	 ресторан	
г.Киева.	 О/р	 приветствуется.	 Оплата	 достойная.	
Жильё	предоставляем.	044)4220300,(067)4666978
•	 Официант на	 постоянное	 место	 работы	 в	 рес-
торан	 Фавор	 (Гидропарк).	 Без	 вредных	 привычек.	
Совершеннолетние.	 Г/р	 и	 з/п	 при	 собеседовании	
552418,(098)1210141
•	 Официант срочно	 требуется	 в	 бар-ресторан.	 О/р	
обязателен.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собе-
седовании	067)9085353
•	 Официант срочно	 требуется	 в	 кафе	 (центр	 горо-
да).	О/р	обязателен.	Хорошие	условия	работы.	Сво-
евременную	оплату	гарантируем	050)4251533
•	 Официант срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту	 в	 кофейню	 +	 Кава.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 3/3,	
посменный.	З/п	при	собеседовании	097)5356726
•	 Официанты в	 ресторан	 (расположен	 при	 АЗС	
"ОККО").	 Срочно!	 Все	 подробности	 оговариваются.	
067)2839648
•	 Официанты срочно	 требуются	 на	 обслуживание	
банкетов	 только	 в	 выходные	 дни.	 Без	 о/р,	 возмож-
но	студенты.	З/п	200грн/день+чаевые.	Бесплатно	2-х	
разовое	питание.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное.	
063)4459909,(067)4545292

•	 Офісний працівник	 для	 адміністративної	 ро-
боти	 з	 клієнтами.	 Можливий	 карєрний	 ріст	
097)9664444,(093)8284445
•	 Офіц. робота	 в	 Європі.	 Польща,	 Латвія,	 Чехія,	
Фінляндія.	 Житло	 б/к.З/П	 14000-52000.	 Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15.	0979391431,0662731011
•	 Офіційне працевлаштування	 в	 Польщі.	 Візо-
ва	 підтримка	 та	 великий	 вибір	 вакансій.	 Л.ГСЗ-
АЕ637167-27.05.15.	0682740475,0991589210
•	 Охоронець з	виконанням	додаткових	робіт	на	Жи-
томирський	завод	скловиробів.	Г/р	позмінний,	з	
п	договірна.	Хороші	умови	праці.	Дзвонити	з	8.00	до	
17.00.	067)2392506
•	 Охоронники запрошуються	на	роботу	в	охоронну	
фірму	ПП	БМФ-Страж.	Чоловіки/жінки.	Вахтовий	ме-
тод	робот:	14/7,	20/10.	З/п	3900-4500грн	067)5921297
•	 Охоронці (чол/жін)	 в	 охоронну	 фірму	 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	 360537,(098)3206442,(066
)0649362
•	 Охоронці в	охоронну	фірму	з	перспективою	кар	єр-
ного	зросту	на	начальника	зміни	та	начальника	охо-
рони.	З/п	130-	200	грн/зміна	Вахта-14/14	днів.	Робота	
в	Житомирі	та	області,	м.	Києві	та	області.	Проїзд	та	
проживання	за	рахунок	роботодавця.	Офіційне	пра-
цевл	480113,(067)2173081
•	 Охоронці в	охоронну	фірму.Вахтовий	метод	робо-
ти	-	1/	1	тижд.	З/п	-	180	грн/доба.	Робота	по	м.	Київ	та	
Київській	області.	Надаємо	житло	з	хорошими	умо-
вами	044)4842518,(067)6567811
•	 Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	про-
їзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.Надаємо	форму	
097)6172727,(093)5446440,(067)9439760
•	 Охоронці на	 підприємство.	 Терміново!	 Вахтовий	
метод	роботи	-	1/1,	2/2	тиждень.	Харчування	та	про-
живання	 безкоштовно.	 З/п	 від	 3800	 грн	 за	 2	 тижні.	
098)9874912
•	 Охоронці на	постійне	місце	роботи	в	мережу	мага-
зинів.	Графік	роботи	 і	заробітня	плата	договірні.	За	
детальною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	 до	 18.00	
за	
•	 Охоронці на	 постійне	 місце	 роботи	 для	 охорони	
заводів	 Вінницької,	 Житомирської	 та	 Київської	 об-
латей.	 Вахта	 14/7.	 Проживання	 та	 харчування	 за	
рахунок	 підприємства.	 З/п	 висока	 та	 своєчасна.	
096)1835260,(068)7210285
•	 Охоронці на	роботу	в	м.Київ.Відсутність	судимос-
тей,	 бажана	 служба	 в	 армії,	 охайний	 зовнішній	 ви-
гляд,	хороша	фізична	підготовка.	Г/р:	7/7,	15/15.	З/п	
від	3000грн	067)2421350,(067)3136073
•	 Охоронці Потрібні	 молоді	 люди	 для	 роботи	 в	
м.	 Київ.	 Хороші	 умови	 праці.	 Вахтовий	 метод	 1/2	
тиж.	 Надаємо	 харчування	 та	 житло.	 З/п	 договірна.	
067)7869928
•	 Охоронці терміново	 потрібні	 в	 м.	 Київ.	 Вахтовий	
метод	роботи	(15/15,	20/10).	З/п	200	грн/зміна.	Офі-
ційне	працевлаштування.	Надаємо	житло	на	терито-
рії	об`єкту.	097)9304458ГригорійВікторович
•	 Охоронці Чоловіки	та	жінки	запрошуються	на	ро-
боту	в	охорону	фірму	"ГЛАД	ГРУП".Вахтовий	метод	
роботи	-	15/15.Оплата	від	150-250	грн/доба.Доставка	
на	об'єкти,проживання	та	частково	харчування..Сайт:	
http://gladgroup.com.ua	067)6573807,(073)0311440
•	 Охранник (хозяйственник)	 .	 Киев,	 Вахта	 21/21	
день,	работа	по	хоз.	части	дома	.	Жилье	-	отдельный	
дом,	со	всеми	удобствами.	Зарплата	-	250	грн	в	сут-
ки,	067)2322787,(044)3620032
•	 Охранник срочно	 требуется	 в	 маркет	 на	 посто-
янную	 работу.	 Непьющие,	 ответственные,	 физи-
чески	 здоровые.	 Г/р	 4/3,	 договрной.	 З/п	 2700грн	
063)8866777
•	 Охранник-вахтер требуется	 на	 проходную.	
Комфортные	 условия	 труда,	 теплый	 офис.	 Г/р	
посменный.	 З/п	 3000грн	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	
Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бе-
сплатное	067)4545292,(063)4459909
•	 Охранники Охранная	 компания	 проводит	 на-
бор	 сотрудников.	 з/п	 высокая	 и	 своевременная.	
Вахтовый	метод	работы.	068)3260953
•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 завод	 в	 г.Белая	
Церковь.	Мужчины/женщины.	Без	судимостей.	Вахта	
15/15.	Жильё	предоставляем	бесплатно.	З/п	4700грн	
за	полную	вахту.	067)9110959,(098)6483757
•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу	 для	 охраны	 ресторана	 и	 магазина.	 Рабо-
та	 только	 в	 ночное	 время.	 З/п	 при	 собеседовании.	
097)4384777НатальяВалериевна
•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу.	 Г/р	 1/2.	 При	 необходимости	 предоставля-
ем	 жильё.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	
выработки.	097)2648793
•	 Пекар терміново	 потрібен	 в	 пекарню	 .	 З/п	 4000-
4500	грн.	Графік	роботи-	2/2,	Досвід	роботи	бажаний(	
навчаємо)	Робота	в	кінці	р-ну	Богунії.	067)7058841Ан-
наВасилівна
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•	 Пекари Выпекание	 хлебобулочных	 изделий,	 со-
блюдение	 санитарно-гигиенических	 норм.	 График	
работы	с	7.00	до	18.00,	3/3,	4/4,	7/7	дней.З/п	каждый	
день	300-350	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	
2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	 Вольт,	
вход	со	дво	093)2401847,(067)5884282,552086

•	 Пекарь срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
г.Житомир.	 График	 работы	 скользящий	 (ночные	
смены).	Выплата	зароботной	платы	2	раза	в	месяц.	
096)9443914

•	 Пекарь-кондитер на	 постоянную	 работу.	
Срочно!Г/р	 договорной.	 З/п	 своевременная.	 Возмо-
жен	подвоз	до	работы.	Клиентов	много	-	работа	есть	
всегда!	Подробности	оговариваются	067)4101502

•	 Пекарь-кондитер срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	работу.	Обучаем!	Г/р	7/7	дней,	нормированный.	
Желание	 работать.	 Официальное	 трудоустрой-
ство,	полный	соц.пакет.	Без	в/п.	Оплата	достойная.	
097)8154701ИринаВасильевна

•	 Переводчики английского	 языка	 требуются	 для	
работы	 в	 офисе.	 Требование:	 знание	 англ.	 языка	
на	уровне	не	ниже	intermediate	(письменный),	ответ-
ственность,	добросовестность,	коммуникабельность,	
усидчивость.	 Г/р	 с	 Пн.-Пт.	 с	 9.00-18.00.	 Возможен	
неполный	день		067)4118177

•	 Пилорамщики на	 ленточною	 пилораму	 на	 пред-
приятие	 по	 переработка	 древесины.	 Опыт	 работы.
График	 роботы:	 посменно,	 вахтовый	 метод.	 Ответ-
ственность,	 дисциплинированность.	 НЕ	 ПЬЮЩИЕ!!!	
Все	подробности	оговариваются.	096)8665948

•	 Підсобні робочі	 запрошується	 на	 роботу	 в	
м.Козятин.	Іногородніх	забезпечуємо	гуртожитком	та	
3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 рахунок	 підприємства.	
За	 довідками	 звертайтесь	 за	 адресою:	 м.	 Козятин,	
вул.Довженка,	30-А	093)3556846

•	 Підсобні робочі	запрошуються	на	роботу	у	зв	язку	
з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старин-
ську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працев-
лаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забез-
печуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	
с.Мирне.	050)3147333,(050)4407914,(067)2586527

•	 Підсобні робочі	 на	 будівництво	 мостів.	 З/п	 від	
7000грн.	 Безкоштовне	 житло,	 харчування.	 До-
ставка	 на	 місце	 роботи.	 Деталі	 при	 співбесіді.	
066)7670676,(068)2518105

•	 Плотник (-ки)-столяры	срочно	требуются	на	посто-
янную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	при	собе-
седовании	067)2745423

•	 Плотник приглашается	 на	 работу	 в	 строи-
тельную	 компанию,для	 доукомплектации	 бри-
гад	 монолитчиков.Высокая	 и	 своевременная	 за-
работная	 плата.Детальная	 информация	 по	 тел	
067)1147060,(044)5993230

•	 Пневматик требуется	для	работы	в	г.	Киеве	с	авто-
бусами.	Г/р:	5/2	или	7/7	З/п	7000грн.	Предоставляем	
жилье.	067)9430314,(050)9003444,(067)6000161

•	 Повар горячего	и	холодного	процесса	приглашают-
ся	на	работу	в	связи	с	открытием	нового	престижно-
го	заведения.	Зарплаты	от	3500	до	6000	грн	+	пре-
мия	+	%	097)5557577

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

•	 Повар на	 постоянную	 работу.	 Срочно!Г/р	 дого-
ворной.	 З/п	 своевременная.	 Возможен	 подвоз	 до	
работы.	 Клиентов	 много	 -	 работа	 есть	 всегда!	 По-
дробности	оговариваются	067)4101502

•	 Повар Повар	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	 в	 кофейню	 +	 Кава.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 3/3,	
посменный.	З/п	при	собеседовании.	097)5356726

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

•	 Повар срочно	требуется	в	бар-ресторан.	О/р	обяза-
телен.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собеседо-
вании.	067)9085353

•	 Повар срочно	требуется	в	кафе	на	постоянную	ра-
боту.	Г/р	4/4.	З/п	от	3500грн	097)5793441

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 кафе-	 ресторан	 на	 по-
стоянное	 место	 работы.	 График	 работы	 и	 заробот-
ная	плата	при	собеседовании.	Дружеский	коллектив,	
хорошие	условия	труда.	067)1002638,(067)4102797

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 ресторан	 г.Киева.	 О/р	
приветствуется.	 Оплата	 достойная.	 Жильё	 пред-
оставляем.	044)4220300,(067)4666978

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 ресторан	 за	 горо-
дом.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 Зароботная	 плата	
высокая,4000	 грн,	 своевременная,	 график	 работы	
договорной.	Подвоз	после	работы	096)7967493

•	 Повар требуется	в	элитный	загородный	комплекс.	
График	1/2	(договорной).	Без	о/р,	обучение.	З/п	450/
сутки+питание.	Компенсация	проезда.	КА	Вакансия+	
Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоу-
стройство	бесплатное.	063)4459909,(067)4545292

•	 Повар-универсал приглашается	в	кафе	Дефанс	
(р-н	 Богунии).	 Удобный	 график	 работы.	 Конку-
рентная	заработная	плата	.	096)3479991ОльгаЛе-
онидовна

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

•	 Полировщик -	 распиловщик	 гранита	 срочно	 тре-
буется	 крупному	 предприятию.	 Новое	 оборудова-
ние,	хорошие	условие	труда.	З/п	сдельная	от	7000-
12000грн/мес.	Иногородним	предоставляется	жилье.	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	
этаж.	Трудоустройство		063)4459909,(067)4545292

•	 Полировщик срочно	требуется	на	постоянное	мес-
то	работы.	Хорошие	условия	труда.	Высокая	и	своев-
ременная	выплата	з/п.	Инагородним	предоставляем	
жилье.	Подвоз	к	месту	работы	за	счет	работодателя.	
097)4701101

•	 Помощник повара	 на	 постоянную	 работу.	
Срочно!Г/р	 договорной.	 З/п	 своевременная.	 Возмо-
жен	подвоз	до	работы.	Клиентов	много	-	работа	есть	
всегда!	Подробности	оговариваются	067)4101502

•	 Помощник повара	 срочно	 требуется	 в	 ресторан	
г.Киева.	 О/р	 приветствуется.	 Оплата	 достойная.	
Жильё	предоставляем	067)4666978,(044)4220300

•	 Помощник столяра	срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	при	собесе-
довании	067)2745423

•	 Працевлаштування у	 Польщі,	 підбір	 вакан-
сій,	 офіційно,	 візова	 підтримка,	 працюємо	 по	
всій	 Україні.	 Ліц.	 МСПУ	 №1638	 від	 28.12.2016р.	
0956278883,0689829001

•	 Працівник для	 оформлення	 ритуальних	 вінків	 і	
корзин	в	ритуальний	магазин	(м.	Житомир,	Богунія).	
Досвід	 роботи	 не	 обов'язковий.	 Заробітня	 плата	 та	
графік	роботи	обговорюється.	096)4381786

•	 Працівники для	ручної	обробки	птахів	 у	 забійний	
цех(	 Київська	 область.,	 с.Лукаші).	 Інагороднім	 на-
дається	 гуртожиток.	 Заробітня	 плата	 від	 4000грн	
067)2096265

•	 Працівники для	укладання	плитки	терміново	на	по-
стійне	місце	роботи	в	м.Київ.	Великі	об	єми	роботи.	
Висока	заробітня	плата	 (від	виробітку).	Надаємо	за	
потреби	житло	068)6086960Роман

•	 Працівники на	склад	для	збирання	картоних	коро-
бок.	 З/п	 виплачується	 кожного	 тижня,	 іногородним	
надаємо	житло.	068)5945636

•	 Преподаватель в	 центр	 развития	 ребенка.	 Пед.
обр.,	 любовь	 к	 детям.	 Проведение	 занятий,	 твор-
ческий	подход.	Полная	или	частичная	занятость.	З/п	
3000-5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	
3-й	этаж,	офис	1	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Прибиральники на	постійне	місце	роботи	в	мере-
жу	магазинів.	Графік	роботи	і	заробітня	плата	дого-
вірні.	 За	 детальною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	
до	18.00	097)2943860Ірина

•	 Прибиральники службових	 приміщень	 на	 під-
приємство,	 що	 розвиваеться.	 Робота	 в	 м.	 Обухов,	
Київська	 обл.	 Можлива	 робота	 вахтовим	 методом.	
Виплата	 з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Нада-
ємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532відділка-
дрів,(067)8426544,(09

•	 Прибиральники, оператори	підлогомиючих	машин	
в	 м.	 Київ.	 Висока	 стаб.	 оплата.	 Аванс,	 щоденні	 ви-
плати.	 Зручні	 зміни	 Оплата	 проїзду	 до	 м.	 Києва	 з	
регіонів.	Житло,	спецодяг.	0954775285,0633254512

•	 Прибиральниця (-ник)	 терміново	 в	 кафе	 Барс.	
Графік	роботи	договірний,	заробітня	плата	3000	грн/
місяць.	Офіційне	працевлаштування.	Підвіз	на	таксі	
після	роботи	097)4270393,396715

•	 Прибиральниця (-ник)	терміново	потрібна	в	м.Київ.	
З/п:	3000	-	5000	грн.	Гнучкий	графік	роботи.	Забеспе-
чуємо	спецодягом	та	житлом.	067)4342235

•	 Приемщик стеклотары	срочно	требуется	на	склад.
График	работы	и	заработная	плата	при	собеседова-
нии.	Детальная	информация	по	тел	050)3132000Ни-
колайБорисович

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

•	 Продавец -	 промоутер	 косметика,	 парфюмерия	
срочно	требуется	на	работу.	Можно	без	о/р.	Прямые	
продажи	 по	 Житомирской	 обл.	 Водитель	 и	 авто	
предоставляется.	 З/п	 ставка+премии.	 Соц.пакет.	
Г/р	с	8.00-18.00,	Пн.-Пт.	Детали	при	собеседовании.	
073)4152722

•	 Продавец бытовой	химии.	Можно	без	о/р.	Возраст	
значение	не	имеет.	Г/р	с	9.00	до	17.00,	два	выходных	
в	неделю.	З/п	от	4000	грн.	Выплата	заработной	платы	
1	раз	в	неделю.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	
3-й	этаж,	офис	1	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Продавец-кассир срочно	 на	 постоянное	 место	
работы	в	г.Житомир.	Ориентированность	на	резуль-
тат,	коммуникабельность,	 грамотная	речь.	Удобный	
и	 гибкий	 рабочий	 график.	 Проспект	 Мира,	 23А	
067)3245591,262164

•	 Продавец-консультант в	 магазин	 обуви.	 Опыт	
работы	 необязателен,	 официальное	 трудоу-
стройство.	 Заработная	 плата	 при	 собеседовании	
068)6374688

•	 Продавець (	провізор)	у	ветеринарну	аптеку	м.	
Чуднів.	 Ветеренарна	 освіта,	 досвід	 роботи	 -	 не	
обовязковий.	 Графік	 роботи-	 1/1	 тиж.,офіційне	
працевлаштування	 (	 трудовий	 договір),	 гідна	 за-
робітна	плата	 (	ставка	+	%	 )	097)8003113Богдан-
Миколайович

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

•	 Продавець в	 ритуальний	 магазин	 (м.	 Житомир,	
Богунія).	 Досвід	 роботи	 не	 обов'язковий.	 Заробітня	
плата	та	графік	роботи	обговорюється.	096)4381786

•	 Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 Торговий	
дім	Смачний	світ	в	мережу	магазинів	та	кіосків.	Ви-
моги:	чесність	і	порядність,	доброзичливість	та	кому-
нікабельність,	 вміння	 рахувати.	 Д/р	 необов'язковий.	
Офіційне	 працевлаштування.	 Проводимо	 навчання.	
418861,(093)3231930

•	 Продавець терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	
в	м.Житомир.	Графік	роботи	з	8.00-21.00.	Робота	у	
приміщенні	(тепло)	096)9443914

•	 Продавець терміново	 потрібен	 на	 роботу	 в	 мага-
зин	продовольчих	товарів	 .	Г/р	1/1	неділя	з	8-00	до	
22-00.	З/п	висока	та	своєчасна.	Проводимо	навчан-
ня.	097)4980004

•	 Продавці в	 торгову	 компанію.	 Досвід	 робо-
ти	 необов'язковий	 .	 Графік	 роботи	 -	 за	 домов-
леністю.	 Заробітна	 плата	 висока	 і	 своечасна.	
098)0364445,(050)7702896,439005

•	 Продавці-консультанти для	 роботи	 в	 сфері	 про-
дажу	 та	 надання	 послуг	 по	 обслуговуванню	 при-
строїв	 компанії	 Apple.	 Консультація	 щодо	 техніки	
та	 аксесуарів,	 поклейка	 захисних	 плівок	 та	 скла.	
Робота	 в	 команді	 з	 подальшим	 кар'єрним	 ростом	
093)8428691Ярослав

•	 Продавці-консультанти металопластикових	 вікон	
на	постійну	роботу.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	
іногородним	надаємо	житло	068)5945636

•	 Продавцы в	магазин	одежды	в	г.	Житомир	по	ул	
Театральная	,4	.	Хорошие	условия	работы.	Все	дета-
ли	по	тел.:096)0119585,(067)4100300

•	 Продавцы выездной	 торговли	 продуктами	 пита-
ния.	Зароботная	плата	и	графики	работы	оговарива-
ются	при	встречи.	Предприятие	находится	в	г.	Жито-
мир.	067)4121994,(067)4110539

•	 Продавцы на	 работу	 в	 магазин	 Квара.	
067)4115782,(067)4119466

•	 Продавцы срочно	требуются	в	продовольственный	
магазин	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 желателен.	 Г/р	
нормированный.	 Ответственные,	 пунктуальные,	
без	 в/п.	 З/п	 ставка	 +%.	 Звонить	 до	 18.00	
067)4011334,(093)2499131

•	 Продавцы срочно	требуются	на	постоянную	работу	
в	сеть	киосков.	Г/р	2/2недели,	с	9.00-21.00	(дневные/
ночные	смены).	Оплата	достойная.	097)5320570

•	 Промоутер потрібен	 на	 постійну	 роботу.	 Продаж	
стартових	 пакетів.	 Г/р	 гнучкий	 (від	 3	 до	 5	 годин	 в	
день).	Оплата	від	100грн/день.	067)2427592

•	 Промоутер терміново	потрібні	для	реклами	мета-
лопластикових	вікон.	З/п	виплачується	кожного	тиж-
ня,	іногородним	надаємо	житло.	095)1745833

•	 Промоутер. Требуются	активные	люди,	без	опыта	
работы	на	раздачу	листовок.	Почасовая	оплата	25-
30грн/час.	Свободный	график	работы.	КА	Вакансия+	
Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоу-
стройство	бесплатное	067)4545292,(063)4459909

•	 Работа .	 Работа	 для	 целеустремленных	 людей.	
Доход	 5000	 грн	 в	 первый	 месяц,дальше-больше!	
097)9664444,(093)8284445

•	 Работа .	 Работники	 в	 лесоперерабатывающий	
цех	 .	 Возможно	 без	 о/р,	 обучаем.	 Без	 в/п.	 Прине-
маем	переселенцев.	Оплата	сдельная.	р-н	Крошни.	
097)2628892,(067)9839386

•	 Работа в	 Киеве	 от	 прямого	 работодателя!	 Тре-
буются	 уборщики	 в	 ТРЦ!	 ЗП	 от	 4000	 грн.	 в	 мес.	 и	
выше,	 аванс!	 Жильё	 900	 грн./мес.	 из	 ЗП.	 Иного-
родним	 оплачиваем	 приезд	 в	 Киев!	 (096)9620681,	
0633066238,0991226342
•	 Работа в	США	по	контракту:отели,АЗС,строит.,се
мьи,супермаркеты,з/п	 от50000грн.,прожив,	 страхов-
ка	 опл.работодателем,авиа	 в	 кредит.	 ПП	 Пасифик	
ЮниверсалГрупУкраина.Киев,ул.Константинов-
ская,24.ЛМСПУ	 АВ547342	 от	 21.11.10;	 0444254025,	
0636779150,0954192926
•	 Работа в	 США	 по	 контракту:отели,АЗ
С , с т р о и т е л ь с т в о , с е м ь и , с у п е р м а р к е т ы ,
з/п	 от	 50000грн.,прожив,страховка	 опл.
работодателем,авиа	 в	 кредит.ПП	 Паси-
фик	 Юниверсал	 Груп	 Украина.Киев,ул.
Константиновская,24,ЛМСПУ	 АВ547342	
от21.11.10.0444254025,	0636779150,0954192926
•	 Работа за	границей.Трудоустройство	в	странах	За-
падной	Европы	и	Скандинавии.Требуются	мужчины	
и	женщины	18-60	лет.	Работодателем	предоставля-
ются:	билеты,	проживание	и	питание.	Лиц.	МСПУ	АВ	
585024	 от	 05.102011.	 http://jarmarok1.blogspot.com	
0677651811
•	 Работа за	рубежом	в	Польше!	Столяр.	Предостав-
ляем	 информационно-консультационные	 услуги.	
097)3223743,(098)9769576
•	 Работа за	 рубежом	 Польша.	 Легально	 по	 рабо-
чей	визе	на	6-12	месяцев.	Более	50-ти	вакансий	на	
выбор.	 З/п	 от	 14000грн/мес.	 Жилье	 и	 спец.одеж-
да	 есть.	 Лиц.	 МСПУ	 АВ	 №585142	 от	 28.04.2012	 г.	
067)8404670,(073)1362605
•	 Работа за	рубежом	С/х	работы	в	Эстонии	и	Фин-
ляндии	 (овощи	 и	 ягоды,	 поля	 и	 теплицы).	 З/п	 до	
30000грн/мес.	Рабочая	виза,	легально.	Жилье	пред-
оставляем.	Лиц.	МСПУ	АВ	№585142	от	28.04.2012	г.	
067)8404670,(073)1362605
•	 Работа за	рубежом	Суперпредложение:	3300грн	-	
Виза+Регистрация+Вакансия!	З/п	от	15000-50000грн	
Лицензия	 №106	 видана	 МСПУ	 от	 12.02.2016г	
099)2048731,(096)1913932
•	 Работа за	 рубежом	 Чехия	 по	 рабочей	 визе	 на	 2	
года	 (медработники,	повара	и	помощники,	рабочие	
в	 МакДональдст	 и	 Бургерхаус).	 З/п	 от	 30000грн/
мес.	Жилье	бесплатно.	Лиц.	МСПУ	АВ	№585142	от	
28.04.2012	г	073)1362605,(067)8404670
•	 Работа Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	
в	 программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 воз-
награждение	 до	 350000	 грн,	 донации	 яйцекле-
ток	 20000-25000	 грн.	 Ежемесячно	 дополнитель-
но	 6000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обследования,	
расходы	 на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	 №554391	 от	
095)4231669,(097)1398486
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•	Работа Потрібні	 молоді,	 енергійні	 дівчата	 та	
хлопці	 для	 роздачі	 листівок.	 З/п	 виплачуєть-
ся	 кожного	 тижня,	 іногородним	 надаємо	 житло.	
068)5945636

•	 Работа Приглашаем	 сотрудниц	 (-ков).	 Деньги	
ждут	 вас!	 Внешность	 значения	 не	 имеет.	 Высокий	
ежедневный	 заработок.	 Предоставляется	 хорошее	
жилье	 в	 г.	 Днепре.	 Гибкий	 график	 работы.	 З/пот	
15000грн	068)5043191

•	 Работа Ресторанний	 персонал	 терміново	 потрі-
бен	 в	 зв	 язку	 з	 відкриттям	 кафе	 Варенична.	 Ви-
гідні	 умови	 праці.	 Дружній	 колектив.	 З/п	 висока	
063)7269414Наталя

•	 Работа Робітники	сан.	пропуску	на	СТОВ	Старин-
ська	 Птахофабрика.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 пра-
цевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	За-
безпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	
р-н.,	 с.Мирне.	 067)2586527,(050)4407914,(050)3147
333

•	 Работа Робота	 /	 підробіток.	 Гнучкий	 графік.	 До-
стойна	оплата.	Додаткова	інформація	при	співбесіді	
097)8207486,(073)0721651

•	 Работа Сотрудницы	 (-ки)	 привлекательной	 вне-
шности	приглашаются	на	высокооплачиваемую	ра-
боту	в	г.Киев.	Гибкий	г/р.	З/п	выплачивается	ежед-
невно.	 Жильё	 предоставляем.	 Реальная	 работа.	
Звоните	 круглосуточно!	 093)4126480,(097)2319494,
(066)6115042

•	 Работа Телятник	 запрошується	 на	 роботу	 у	 мо-
лочно-	 товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспільсько-
го	 р-ну	 у	 Київській	 області).	 За	 потреби-	 житло.	
067)7664854

•	 Работа Термообробники	 терміново	 запрошу-
ються	 на	 ПАТ	 Бердичівська	 фабрика	 одягу.	 Д/р	
необов	 язковий,	 навчаємо.	 Підвіз	 автобусом.	
Г/р	 з	 7.00-16.00.	 З/п	 від	 4500грн	 (від	 виробітку)	
041)4321561,(041)4320355

•	 Работа Требуется	 сотрудник	 в	 офис	 ,прием	
звонков,первичная	 документация.Доход	 до	 3500	
грн	063)4264023

•	 Работа Требуются	 мужчины	 и	 женщины	 в	
столярный	цех.	Есть	вакансии	квалифицированные,	
а	 есть	 неквалифицированные.	 Желающим	 обуче-
ние.	 В	 конце	 испытательного	 срока	 официальное	
трудоустройство.	 Условия	 работы	 -	 отапливаемый	
цех.	З/п	от	150	грн/смена	050)6238445

•	 Работник в	загородный	дом	на	длительный	срок	
(г.	 Киев,	 Житомирское	 направление).	 З/п	 от	 4000	
грн.	Уход	за	приусадебным	участком	(газон,	цветы,	
деревья).	 Мелкие	 работы	 по	 дому	 (сантехника,	
електрика).	Без	вредных	привычек.	Возможно	про-
живание.	068)1418463

•	 Работники (-цы)	для	уборки	гостинечных	номеров	
в	 отельно-ресторанный	 комплекс	 на	 постоянную	
работу.	Срочно!Г/р	договорной.	З/п	своевременная.	
Возможен	 подвоз	 с	 города	 до	 работы.	 Клиентов	
много	 -	работа	есть	всегда!	Подробности	оговари-
ваются	067)4101502

•	 Работники (-цы)	 На	 пилораму	 в	 производствен-
но-строительную	 компанию	 в	 г.	 Киев.	 Вахтовый	
метод	 работы.	 З/пл	 сдельная,	 от	 6000	 грн.	
067)6575247Тимофей

•	 Работники (-цы)	 Ответственные,непьющие.
Гибкий	 график	 роботы.З/п	 до	 6000	 грн	
096)5731880,(063)5124875

•	 Работники раздачи	 приглашаются	 на	 работу	 в	
связи	 с	 открытием	 нового	 престижного	 заведе-
ния.	 Зарплаты	 от	 3500	 до	 6000	 грн	 +	 премия	 +	 %	
097)5557577

•	 Работница (-ик)	в	тепличный	комплекс	в	 г.	Киев	
для	 на	 сбора,	 сортировки,	 фасовки	 продукции.	
Требования:	 физ.	 здоровые	 ,аккуратные.	 Пред-
оставляется	 бесплатное	 общежитие,	 график	
работы	5-дневка,	смена	8ч.,	З/П	3500	грн	+	премии.	
050)4413748Дмитрий

•	 Работница (-ик)	 срочно	 требуется	 на	 общипку	
бройлерных	кур.	Можно	без	о/р.	Оплата	достойная.	
098)5508828

•	Рабочие для	плетения	изделий	из	искусствен-
ной	 хвои.	 Без	 опыта,	 г/р	 свободный:	 утром,	
ночные	 смены	 или	 Сб./Вс.	 З/п	 ежедневная,	 от	
выработки	 (количество	 сплетенных	 готовых	
изделий).	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 беспл	
063)4459909,(067)4545292
•	 Разнорабочие в	 кафе-	 ресторан	 на	 постоянное	
место	 работы.	 График	 работы	 и	 зароботная	 плата	
при	собеседовании.	Дружеский	коллектив,	хорошие	
условия	труда	067)4102797,(067)1002638
•	 Разнорабочие срочно	 требуется	 в	
г.Кропивницкий.	З/п	от	5000	грн.	Проживание,	пита-
ние	 -	 бесплатные.	 Официальное	 трудоустройство.	
098)4656023
•	 Рамщик на	 ленточную	 пилораму	 в	 произ-
водственно-	 строительную	 компанию	 в	 г.Киев.	
Вахтовый	 метод	 работы.	 З/п	 сдельная,	 от	 6000грн	
067)6575247Тимофей
•	 Реалізатори запрошуються	 в	 торгову	 компа-
нію,	 робота	 на	 складі	 фасованого	 товару.	 Навча-
ємо.	 Графік	 роботи	 і	 заробітна	 плата	 договірні	
098)0364445,(050)7702896
•	 Региональный менеджер	по	продажам	требуется	
в	мебельную	компанию	Мебли-Сервис.	Заработная	
плата	от	6000	грн.	096)3232588АллаАнатолиевна
•	 Регіонал. дистриб`ютор	 франц.ароматів	 Fleur	
parfum.	Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	вариантів	
ж/ч	запахів.	0990140026;0989489508
•	 Різноробочі запрошуються	на	роботу	у	молочно-	
товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспільського	 р-ну	 у	
Київській	області).	За	потреби-	житло.	067)7664854
•	 Різноробочі на	 виробництво.	 Без	 ш/з,	 відпо-
відальні.	 Можливо	 без	 д/р	 (навчаємо	 самостій-
но).	 З/п	 від	 6000	 грн.	 Виробництво	 знаходиться	 в	
Житомирському	 р-н.	 Іногороднім	 надаємо	 житло	
096)2210905Денис
•	 Різноробочі на	 виробниче	 підприєм-
ство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбі-
нат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю	
095)2806719,472064,(095)2831112
•	 Різноробочі на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жи-
томирський	 картонний	 комбінат.	 Д/р	 на	 підприєм-
стві.	З/п	за	домовленістю	472064,(095)2806719
•	 Різноробочі на	 деревообробне	 підприємство.	
Бажано	д/р.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	висока.	Г/р	
нормований	067)4035686
•	 Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.	
068)5945636
•	 Робота в	 Ізраілі	 (Тель-Авів).	Прибиральники	офі-
сів,	 квартир,	 під’їздів.	 Інформація	 	 0969411112,	
0680300330
•	 Робота в	 Ізраілі,	 Ашдод	 на	 завод	 металопласти-
кових	виробів.	Інформація		0969411112,	0680300330
•	 Робота в	 Ізраілі,	 Ашдод.	 Пакувальники,	 фасу-
вальники	 чаю,	 кави,	 овочів,	 фруктів	 -	 інформація		
0969411112,	0680300330
•	 Робота в	Польщі	на	м’ясокомбінаті	(фасувальння,	
сортування)	на	пилорамі,	на	завод	сирних	виробів,	у	
пекарні.	Інформація		0969411112,	0680300330
•	 Робота за	кордоном	.	ОФІЦІЙНА	РОБОТА	в	Поль-
щі	(з/п:	від	15	000	грн)	та	Ізраілі	(з/п:	від	40	000	грн).	
Візова	 підтримка.	 Шукаємо	 представників	 нашої	
компанії	в	Вашому	місті	на	вигідних	умовах.	Ліцен-
зія	№460934	ТОВ	ЖДМ	Україна	від	8.12.2014.	www.
astella.com	095)6658975,(068)8337997,(073)0422763
•	 Робота за	кордоном	 .	Працевлаштовую	на	робо-
ту	у	Польшу	та	Чехію	без	посередників.	Допомога	в	
оформленні	 віз:	 національно	 робочої,	 шенген	 візи.	
Інформація	 по	 Італії	 (догляд	 за	 людьми	 похилого	
віку).	Ліц.	серія	АВ,	N585064	от	08.12.2011р.,	видана	
МСПУ.	067)2737165
•	 Руководитель в	новый	офис	для	формирования	
и	 развития	 нового	 стуктурного	 подразделения.	
Высокий	уровень	дохода	097)9664444,(093)8284445
•	 Санитарка в	 поликлинику.	 Порядочность,	 акку-
ратность,	 трудолюбие.	 Уборка	 кабинетов,	 коридо-
ров.	 Г/р	 с	 8.00	 до	 14.00	 или	 с	 14.00	 до	 20.00.	 Сб,	
Вс-	выходные.	З/п	2500-3000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	
магазин	Вольт	552086,(067)5884282,(093)2401847
•	 Сантехнік в	м.Київ.	 Іногороднім	надається	житло	
050)3577697Олександр,(097)9083381Максим
•	 Сборщик металлопластиковых	 конструкций	 при-
глашается	 на	 работу	 в	 компанию	 Steko.	 Высокая	
стабильная	заработная	плата.	Бесплатное	питание.	
Медицинская	 страховка.	 Бесплатное	 жилье.	 Офи-
циальное	 трудоустройство.	 Современное	 оборудо-
вание.	067)6228035,(067)3535583
•	 Сборщик стеклопакетов	 приглашается	 на	 ра-
боту	 в	 компанию	 Steko.	 Высокая	 стабильная	 за-
работная	 плата.	 Бесплатное	 питание.	 Медицин-
ская	 страховка.	 Бесплатное	 жилье.	 Официальное	
трудоустройство.	 Современное	 оборудование	
067)3535583,(067)6228035
•	 Сборщик-монтажник требуется	 в	 мебельную	
компанию	 Мебли-Сервис.	 С	 опытом	 работы	 от	 1	
года.	Заработная	плата	от	4500	грн.	096)3232588Ал-
лаАнатолиевна

•	 Сборщики деревянных	 домов	 срочно	 требуются	
на	постоянную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	
при	собеседовании.	067)2745423

•	 Секретар (офіс-менеджер)	 запрошується	 на	 ро-
боту	 в	 м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	 гурто-
житком	та	3-х	разовим	харчуванням	за	рахунок	під-
приємства.	 За	 довідками	 звертайтесь	 за	 адресою:	
м.	Козятин,	вул.Довженка,	30-А	093)3556846

•	 Секретар в	компанію	Еко-стандарт	-	проводиться	
конкурс	на	вакансію.	095)1745833

•	 Секретар керівника	 терміново	 запрошується	 на	
СТОВ	 Старинська	 Птахофабрика.	 Стабільну	 з/п,	
офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	 робо-
чого	 місця.	 Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	
Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне.	 050)3147333,(050)44
07914,(067)2586527

•	 Сиделки для	 работы	 в	 состоятельных	 семьях	 с	
проживанием.	З/п	от	4000-7000грн,	бесплатное	жи-
лье	со	всеми	удобствами	+	питание.	КА	Вакансия+	
Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоу-
стройство	бесплатное.	067)4545292,(063)4459909

•	 Системний адміністратор	 запрошується	 на	 ро-
боту	 в	 ТОВ	 Житомир-Агробудіндустрія.	 Повний	
соц	 пакет.	 Офіційне	 працевлаштування.	 З/п	 -	 до-
говірна.	Г/р	 -	8:00-17:00.	Всі	детальні	умови	за	тел	
096)7123582,332072

•	 Складальник виробів	на	постійну	роботу.	Заробіт-
на	плата	від	4000	грн	336952,336954,(067)4117631

•	 Слесарь-электрик на	 ООО	 Грайф	 Флексиблс	
Украина.	Полный	соцпакет.	Обучение	на	производ-
стве.	Хорошие	условия	работы.	Подвоз	работников	
067)4107071

•	 Слюсар з	механоскладальних	робіт	запрошується	
на	 роботу	 в	 м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	
гуртожитком	та	3-х	разовим	харчуванням	за	рахунок	
підприємства.	 За	 довідками	 звертайтесь	 за	 адре-
сою:	м.	Козятин,	вул.Довженка,	30-А	093)3556846

•	 Слюсар терміново	 запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	
язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Ста-
ринську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	пра-
цевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	За-
безпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	
р-н.,	 с.Мирне.	 067)2586527,(050)4407914,(050)3147
333

•	 Слюсар-ремонтник на	 підприємство	 ТОВ	 Жито-
мирський	картонний	комбінат.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064,(095)2831112

•	 Слюсар-ремонтник на	 ТОВ	 Житомир-Агробудін-
дустрія.	 Ремонт,	 обслуговування	 мостових	 кранів,	
конвеєрів,	ремонт	метало	форм,	складання	метало-
конструкцій.	Офіційне	працевлаштування.	З/п	-	до-
говірна	096)7123582,332072
•	 Слюсарі з	ремонту	вантажної	техніки	терміново	в	
м.Київ.	 Графік	 роботи	 5-ти	 денка.	 Заробітня	 плата	
від	5000грн.	Надаємо	житло.	Телефонувати	з	9.00-
18.00.	096)3071392

•	 Сортировщица (-ик)	 на	 деревообрабатывающее	
предприятие.	 Желательно	 с	 о/р.	 Без	 вредных	
привычек.	 Г/р	 нормированый.	 З/п	 высокая	
067)4035686

•	 Сортировщица (-ик)	 стеклотары	 требуется	 на	
склад.	Срочно!	Г/р	и	з/п	договорные.Хорошие	усло-
вия	труда.	050)3132000НиколайБорисович

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

•	 Специалист по	резке	камня	срочно	требуется	на	
постоянную	работу.	Г/р	с	8.00-17.00.	При	необходи-
мости	предоставляем	жильё.	Официальное	трудоу-
стройство.	З/п	от	выработки.	097)2648793

•	 Столяр с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИН-
ВЕСТ.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	 труда,	 до-
стойную	стабильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	
Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.
ua	429054,(067)6415300Наталия

•	 Строители всех	 рабочих	 специальностей	 сроч-
но	на	постоянное	место	работы	в	г.Киев.	Большие	
обьемы	 работы,	 высокая	 зароботная	 плата(от	
выработки).	 Предоставляем	 безоплатное	 жилье.	
068)6086960Роман

•	 Строители всех	 специальностей	 в	 кафе-	 рес-
торан	 на	 постоянное	 место	 работы.	 График	
работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседовании.	
Дружеский	 коллектив,	 хорошие	 условия	 труда	
067)1002638,(067)4102797

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

•	 Стропальник терміново	 потрібен	 на	 ТОВ	 Жито-
мир-Агробудіндустрія.	Офіційне	працевлаштування.	
З/п	-	договірна.	Г/р	-	8:00-17:00.	Всі	детальні	умови	
за	тел	332072,(096)7123582

•	 Терапевт запрошується	 на	 постійну	 роботу	 у	 зв	
язку	з	розширенням	приватної	стоматології.	Д/р	обов	
язковий.	Гідна	зарплата,	кар	єрний	ріст.	Г/р	обгово-
рюється	на	співбесіді.	063)5727987,(097)2260181

•	 Технолог -	дизайнер	требуется	в	мебельную	ком-
панию	 Мебли-Сервис.	 С	 опытом	 работы	 от	 1	 года	
и	 знанием	 програм	 конструирования	 мебели.	 За-
работная	 плата	 5000	 грн.	 096)3232588АллаАнато-
лиевна
•	 Технолог срочно	 требуется	на	постоянную	рабо-
ту.	Без	опыта	работы.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
2	раза	в	месяц.	Звоните!	067)3609050,(099)2888387
•	 Ткачи (-хи)	 срочно	 требуются	 на	 ООО	 Грайф	
Флексиблс	 Украина.	 Обучение	 на	 производстве.	
Подвоз	 работников.	 Полный	 соцпакет.	 Гарантиро-
ванная	з/п.	Хорошие	условия	работы	067)4107071
•	 Токарь (завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ)	с	о/р.	
Гарантируем	 хорошие	 условия	 труда,	 достойную	
стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Бара-
нова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300
•	 Торговий представник	 (експедитор).	 Терміново!	
Робота	по	м.	Житомир	та	область.	З/п	від	4000	грн.	
Всі	деталі	при	співбесіді.	067)4121994,(067)4110539
•	 Торговий представник	(можливо	без	авто)	термі-
ново	потрібен	у	звязку	з	відкриттям	нового	напрям-
ку	в	торговій	компанії.	З/п-від	9000	грн.	Досвід	робо-
ти	бажаний	(навчаємо).	439005,(063)5007987
•	 Тракторист (фронтальні	 навантажувачі)	 на	 під-
приємство,	 що	 розвиваеться.	 Робота	 в	 м.	 Обухов,	
Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	
Виплата	 з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Нада-
ємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532відділка-
дрів,(067)8426544,(09
•	 Тракторист запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	
будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	
Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевла-
штування.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпе-
чуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	
с.Мирне	067)2586527,(050)4407914,(050)3147333
•	траНспортНа	КомпаНія	"автосоюз"	м.	брова-
ри	запрошує	водіїв	Кат.	D	На	постійНу	роботу	
(маршрут	 "бровари-Київ").	 ліжКо-місце	 Нада-
ється.	0672390160,(04594)51190
•	требуется	 охраННиК.	 зп	 от	 4000	 грН.	
0952858119
•	требуются	 уборщиКи	 в	 г.Киев!	 работа	 по-
смеННая,	смеНы	дНевНые	и	НочНые	(На	выбор),	
помощь	 с	 жильем.	 предоставляется	 спецо-
дежда.	 оплата	 проезда	 до	 Киева.	 зп	 от	 5000	
грН.	0675268435
•	 У м.Київ	 потрібні	 ч/ж	 на	 фасування-упаковку	 од-
норазового	 посуду.	 Вахта	 15/15;	 30/15.З/п	 від-440	
грн.	 за	 зміну	 щоденно.	 Для	 іногородніх	 гарні	 умо-
ви:	 харчування,	 житло,	 спец.одяг.	 (063)6098552	
0688197275,	0954909254
•	 Уборщик (-ца)	 (м/ж).	 З/п:	 от	 5000	 грн.	 Г/р:	 день,	
ночь,	 возможны	 индвидуальные	 графики.	 Возвра-
щаем	стоимость	билетов	в	г.	Киев.	066)9150995,(06
3)6062903,(068)5005072
•	 Уборщики/цы офисных	 помещений	 на	 по-
лную/частичную	 занятость.	 Также	 уборка	 кафе,	
магазинов,	 предприятий,	 аптек,	 банков.	 З/п	
1500грн	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Со-
тни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292
•	 Уборщица (-ик)	В	офис.	От	3	офисов/день.	З/пл	от	
50	грн/офис.	Звоните:	067)8271332
•	 Упаковщик (Грузчик)	подарочной	продукции	(по-
дработка).	Смены	(день	или	ночь).	З/пл	от	280	грн/
день.	Звоните:	067)8271332
•	 Упаковщик металлопластиковых	 конструкций	
приглашается	на	работу	в	компанию	Steko.	Высокая	
стабильная	заработная	плата.	Бесплатное	питание.	
Медицинская	 страховка.	 Бесплатное	 жилье.	 Офи-
циальное	 трудоустройство.	 Современное	 оборудо-
вание.	067)3535583,(067)6228035
•	 Фасадчики требуются	 cтроительной	 компании	
для	работы	с	выездом.	З/п	высокая,	сдельная.	Про-
живание	 бесплатное.	 Предоставляется	 весь	 пакет	
документов.	Viber	и	068)3615743,(098)5418313
•	 Фасовщицы готовой	продукции.	Полная	или	час-
тичная	занятость.	З/п	от	200-300	грн./в	день.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(0
67)5884282,(093)2401847
•	 Формовщик для	выполнения	работ	по	производ-
ству	железобетонных	изделий	с	о/р	на	завод	ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	Гарантируем	хорошие	усло-
вия	труда,	достойную	стабильную	оплату.	Адрес:	г.	
Житомир,	 ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054Наталия,(067)6415300
•	 Формувальник залізобетонних	виробів	запрошу-
ється	 на	 роботу	 в	 ТОВ	 Житомир-Агробудіндустрія.	
Повний	соц	пакет	.Офіційне	працевлаштування.	З/п	
-	договірна.	Г/р	 -	8:00-17:00.	Всі	детальні	 умови	за	
тел	332072,(096)7123582
•	 Формувальник залізобетонних	виробів	підприєм-
ству	 в	 м.	 Києві	 (р-н	 Корчувате).	 З/п	 від	 7000	 грн.,	
гуртожиток.	067)4605535Олена
•	 Формувальники тіста	 терміново	 потрібен	 в	 пе-
карню	 .	З/п	4000-4500	грн.	Графік	роботи-	2/2,	До-
свід	роботи	бажаний(	навчаємо).	Робота	в	кінці	р-ну	
Богунії.	067)7058841АннаВасилівна
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•	 Фрезеровщики срочно	требуются	на	постоянную	
работу.	 Г/р	 3/3.	 При	 необходимости	 предоставля-
ем	 жильё.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	
выработки.	097)2648793
•	 Фрезерувальники запрошується	 на	 роботу	 в	
м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	 гуртожитком	
та	 3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 рахунок	 підприєм-
ства.	За	довідками	звертайтесь	за	адресою:	м.	Ко-
зятин,	вул.Довженка,	30-А	093)3556846
•	 Фрезерувальники на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю.	095)2806719,472064
•	 Фрезерувальники терміново	потрібні	на	постійне	
місце	 роботи	 на	 підприємство.	 Гарні	 умови	 праці.	
Висока	та	своєчасна	з/п.	Іногороднім	надаємо	жит-
ло.	Підвіз	до	місця	роботи	за	рахунок	роботодавця.	
097)4701101
•	 Швеи (обучение	за	счет	компании)	на	ООО	Грайф	
Флексиблс	Украина.Полный	соцпакет	.Обучение	на	
производстве	 .	 Хорошие	 условия	 работы.	 Подвоз	
работников	067)4107071
•	 Швеи (ремонт	и	пошив	одежды)	в	разных	раенах	
г.Житомира.	 Полная	 занятость,	 официальное	 тру-
доустройство.	 График	 работы	 гибкий,	 зароботная	
плата	от	4000грн.	097)2120150
•	 Швеи -закройщицы	 требуются	 на	 фабрику	 по	
производству	 изделий	 из	 пухо-перьевого	 сырья	
(подушки,	 одеяла,	 куртки	 и	 т.п.).	 Работа	 на	 со-
временном	 оборудовании.	 О/р	 от	 1года,	 о/р	 на	
промышленных	 машинах.	 Комфортные	 усло-
вия,	 при	 необходимости	 обеспечиваем	 жилье	
096)9276887,(095)8958803Надежда
•	 Швеи -раскройщицы	с	опытом	работы	на	предпри-
ятие	в	г.Киев.	Есть	возможность	обучения.	Заробот-
ная	плата	сдельная.	График	работы	сменный.	Ино-
городним	предоставляем	жилье.	067)0483774Анна
•	 Швеи на	 постоянную	 работу	 приглашает	 ООО	
Круг.	 Г/р	 08.00-16.30.	 Хорошие	 условия	 работы.	
Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 при	 собеседо-
вании.	067)2571270
•	 Швеи по	 ремонту	 одежды	 срочно	 требуется	
на	 постоянную	 работу.	 Желание	 работать,	 по-
рядочность.	 Стандарт	 работа	 по	 контракту	 тру-
доустройство.	 Г/р	 с	 9.00-19.00.	 З/п	 от	 4000грн	
097)2120150Ольга
•	 Швеи срочно	требуются	на	постоянную	работу	для	
ремонта	и	пошива	верхней	одежды.	О/р	необязате-
лен.	Г/р	4/2,	с	9.00-18.00.	З/п	от	4000грн	468281,(06
3)0785797,(067)9526639
•	 Швея срочно	 требуется	 в	 пошивочный	 цех	
г.Киева.	Предоставляется	жильё,	новое	оборудова-
ние,	хорошие	условия	работы.	З/п	от	6000-8000грн	
096)6067373
•	 Швея терміново	 запрошується	 на	 ПАТ	 Бердичів-
ська	фабрика	одягу.	Д/р	необов	язковий,	навчаємо.	
Підвіз	 автобусом.	 Г/р	 з	 7.00-16.00.	 З/п	 від	 4500грн	
(від	виробітку)	041)4320355,(041)4321561
•	 Шліфувальник-полірувальник виробів	 з	 каме-
ню	запрошується	на	роботу	в	Житомирський	р-н,	с.	
Олієвка.	Підвіз	до	місця	роботи.	Д/р	не	обовязковий.	
Соцпакет.	З/п	договірна	050)5198845
•	 Экскаваторщик на	 JCB-3СХ	 срочно	 требуется	
для	 работы	 в	 Киевской	 области.	 Хорошие	 усло-
вия	 работы.	 Жильё	 предоставляем.	 З/п	 50грн/час	
067)6568976
•	 Экспедитор требуется	 на	 работу	 в	 торговую	
компанию.	 Опыт	 работы-	 приветствуется.	 График	
работы-	нормированый.	Заработная	плата	от	7000	
грн	050)7702896,(063)5007987
•	 Электрики срочно	 в	 сеть	 магазинов	 в	 горо-
де	 Житомире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	 График	
работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседовании	
067)4115782,(067)4119466
•	 Электрогазосварщик срочно	 с	 о/р	 приглаша-
ем	 на	 производство	 металлоконструкций	 на	 ТОВ	
Шалений	 Молот.	 Официальное	 трудоустройство.	
Г/р	 нормированный.	 Зароботная	 плата	 10000грн	
067)9707615Андрей
•	 Электромеханик срочно	 на	 постоянное	 место	
работы	в	г.Житомир.	067)3245591,262164

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

продам	 простору	 1-Но	 КімН.	 Кв.,	 12/12	 з	 ао	
від	 власНиКа	 в	 готовій	 Новобудові,	 р-Н	 про-
мавтоматиКа,	45	м2,	житл.-24	м2,	КухНя	15	м2,	
будиНоК	цегляНий.		0671555044

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
•	 г. Славута,	Хмельницкой	обл.	3-комнатая	кв,	4/4,	74	
кв.	 м.	 Ремонт,	 встроенная	 кухня.	 Цена	 договорная.	
0677204511

•	продам	 3-х	 Ком.Кв.,	 1/5	 этажей,	 57м/0м/0м,	
житомирсКая	 обл.,	 г.Новоград-волыНсКий	
0674100084

•	продам	 3-х	 Ком.Кв.,	 2/2	 этажей,	
70м/51м/8м,	 житомирсКий	 р-Н,	 с.березовКа,	
ул.КомаНдирсКая.	цеНа	450	867	грН.	0986481723

2.7. Продам будинки в місті 

продається	будиНоК	0674119703,	0674119718

2.8. Продам будинки в передмісті 
•	 Полтавская обл,	Миргород,	курортная	зона,	рядом	
речка,	лес.	Дом	новый,	все	удобства.	Без	посредни-
ков.	Срочно.	0969769053,0671088277

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомирсКая	
обл.,	 бердичевсКий	 р-Н,	 с.велиКая	 пятигорКа,	
ул.миру.	цеНа	276	156	грН.	0665790969
•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомирсКая	
обл.,	 НародичесКий	 р-Н,	 с.грезля.	 цеНа	 84	 270	
грН.	0678827669
•	продам	 2-х	 этажНый	 дом,	 житомирсКий	
р-Н,	с.хиНчаНКа,	ул.Королева.	цеНа	462	428	грН.	
0680730020

2.13. Продам гаражi 
•	продам	 место	 в	 гаражНом	 Кооперати-
ве,	 24м/0м/0м,	 г.житомир,	 р-Н	 полевая,	
ул.КосмоНавтов.	цеНа	101	156	грН.	0985728836

2.14. Продам Комерційна 
•	продам	 готовый	 бизНес,	 122м/0м/0м,	 жито-
мирсКая	обл.,	ружиНсКий	р-Н,	с.КриловКа.	цеНа	
349	854	грН.	0969839801

2.16. Здам в оренду 
•	в	перуКарНі	"КрасуНя"	за	адресою	м-Н	собор-
Ний	 5/11	 здається	 місце	 майстра	 маНіКюру.	
0633970879ольга
•	здам	 в	 ореНду	 або	 продам	 будиНоК	
с.КлітчиН.	 літНя	 КухНя,	 баНя,	 євроремоНт,	 33	
сот.	землі.	всі	умови	проживаННя.	ціНа	дого-
вірНа.	0673911769
•	здаю	подобово	1-Кім.Кв.	гаряча	вода,	Кабель-
Не	тб.	р-Н	автовоКзалу.	0977228822,0665711000

здаються	 подобово	 Квартири	 0674119703,	
0674119718

•	подобово	2-х	Кім.	Кв.	VIP-Класу,	євроремоНт,	в	
цеНтрі	міста,	250грН/доба.	виписую	доКумеНти.	
0665711000,0977228822
•	продам	або	здам	будиНоК	с.левКів.	поруч	ліс,	
річКа,	НедалеКо	зупиНКа.42	сот.	землі.	ціНа	до-
говірНа.	0673911769

2.17. Знiму Нерухомість 
•	 Зніму 1	км.	к.	у	Тернополі,	р-н	Бам	за	розумну	ціну.	
Працюю,	 своєчасну	 оплату	 гарантую.	 АГЕНЦІЇ	 НЕ	
ТУРБУВАТИ.	0675981407Іра.

3. авто 

3.3. автомобілі. Куплю 

Викуп аВтомобіліВ будь-яких марок, В будь-
якому стані, після дтп, не розмитнені, проблем-
ні. дорого. 0976484669,0635852350

терміноВо Викупимо будь-яке аВто,В Жито-
мирі і області В будь-якому стані, будь-якого 
року Випуска.з будь-якими проблемами а так 
само не розмитненні. 0937854935,0634827645,0
983636512

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 
•	агрозапчастиНи	 до	 зерНозбир.	 КомбайНів,	
обприсКувачів,	 КосароК,	 прес-підбирачів,	 Кар-
топлезбир.	КомбайНів,	КартоплесаджалоК,	Ко-
пачоК,	шиНи,	Камери.	www.agrokom.In.ua.	06396
28236,0676713553,0992012978
•	 Запчастини до	 китайських	 мінітракторів	 Фо-
тон,	 Донг	 Фенг	 Сінтай,	 Джинма,	 ДТЗ,	 Булат	
та	 інші.	 www.agrozone.com.ua.	 0501811180,	
0971811011,0930881880

•	КомбайНи	 зерНозбиральНі,	 прес-підбирачі,	
КомбайНи	 КартоплезбиральНі	 іНоземНого	
в-ва,	 траКтори	 мтз-80,	 -82,	 т-25,	 доставКа.	
0508462159,0986306600

•	КомбайНи	зерНозбиральНі:	 "вольво",	 "Клаас",	
"джоН	 дір",	 "массей-фергюсоН",	 буряКозби-
ральНі,	 КартоплезбиральНі,	 прес-підбирачі,	 На	
замовлеННя	із-за	КордоНу,	можлива	доставКа.	
0501849978,0987421737

•	 Комбайни картоплезбиральні	 "Анна",	 прес-
підбирачі	 різних	 марок,	 трактори	 Т-25,	 Т-82,	
плуги	 оборотні,	 інша	 с/г	 техніка,	 Польща.	
0974742211,0974742272

•	 Косарки, грабарки,	 підбирачі,	 трактори	 МТЗ,	
комбайни	 зерно-	 та	 картоплезбиральні,	 копач-
ки,	 плуги,	 ін.	 с/г	 техніка,	 доставка.	 (050)6905983,	
0966809590,0969302249

•	прес-підбирачі,	 КомбайНи	 зерНозбиральНі,	
буряКозбиральНі,	 КартоплезбиральНі	 та	 іН.,	
можлива	 доставКа,	 частКове	 КредитуваН-
Ня.	 www.rustexno.com.ua,	 rustexno@maIl.ru.	
(050)9242613,	0505158585,0679040066

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

•	 Трактори, мотоблоки,	 сівалки,	 гребки,	 косар-
ки,	 копачки,	 фрези,	 плуги,	 зернодробарки,	 до-
ставка,	 гарантія,	 запчастини	 .Сайт:АГРОКРАМ.укр	
0970465090;0951465090

•	 Тягач Інтернаціонал	на	з/ч,	ціни	низькі	 і	договірні.	
0970520247

3.7. автозапчастини. Продам 
•	 Автозапчастини б/в	 з	 Європи	 до	 а/м	 Daewoo	
Lanos.	Доставка	по	Україні.	Дзвоніть.	0502657394

•	автозапчастиНи	 за	 гуртовими	 ціНами	 і	 усе	
НеобхідНе	для	автомобілів	япоНсьКого,	НімецьК
ого,КорейсьКого,КитайсьКого	виробНицтва.	ма-
газиН	souz.kh.ua	-	це	КваліфіКоваНі	меНеджери,	
яКі	дадуть	відповідь	На	усі	питаННя	0956386969,	
0966386969,0736386969
•	 Автозапчастини: Немо;	Берлінго	08-	;	Біпер,	Бок-
сер	06-	;	Авео	Т200;	VW	T4,T5,	CADY;	Мастер,	Кан-
го;	 Віваро,	 Комбо;	 Добло;	 Конект,Транзит;	 Iveco.	
Адр.:razborka-bus.com.ua.	0503780239;0977782120

•	агрозапчастиНи	до	зерНозбиральНих	Комбай-
Нів,	 обприсКувачів,	 КосароК,	 прес-підбирачів,	
КартоплезбиральНих	 КомбайНів,	 Картоплеса-
джалоК,	КопачоК,	шиНи,	Камери.	www.agrokom.
In.ua.	(063)9628236,	0676713553,0992012978

•	 Поршневі групи	Кострома,	ЯМЗ,	гільза,	поршень,	
кільця,	пальці,	прокладки,	вкладиші,	інші	з/ч,	достав-
ка.	0675702202,0507190073,74

•	продам	шиНи	та	дисКи.	Нові	та	б/в.	запчасти-
Ни	до	будь-яКих	автомобілів.	працює	стіл	за-
мовлеНь.	шиНомоНтажНий	КомплеКс.	по	уКраїНі	
післяплатою.	0936537699

•	продам	шиНы	и	дисКи.	Новые	и	б/у.	запчас-
ти	 К	 любым	 автомобилям.	 работает	 стол	 за-
Казов.	шиНомоНтажНый	КомплеКс.	по	уКраиНе	
НаложеНым	платежом.	0936537699

4. будматеРіали 

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	бригада	 дівчат	 виКоН.малярНі	 роботи	 різНої	
сКлад.,деКор.штуКатурКа,	 утепл.буд,	 Короїд,	
байраміКс.	0633571633,0982599951зоя.
•	строительство	 деревяННых	 домов,	 бе-
седКи,	 садовая	 мебель.	 всё	 для	 обработ-
Ки	 дерева.	 офис-магазиН	 "деревяННый	
двор",	 ул.	 КосмоНавтов,	 11	 www.Domoy.In.ua	
0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 
•	леНточНые	 пилы	 –	 продажа	 Новых,	 ремоНт	
старых	 (сварКа,	 заточКа,	 разводКа).	 гараНтия	
Качества.	ул.	бараНова,	60.	0962461677

4.17. металопрокат, труби. Продам 
•	 Лист г/к	2-200мм	ст.3,	09Г2С,	10-15ХСНД,	20,	20К,	
35,	 45,	 20Х,	 40Х,	 65Г,	 РСА,	 ХВГ,	 25-30ХГСА,	 У8А,	
інші.	Порізка.	Дост.	Опт.	0567894711,0676320512

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

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	Купуємо	пиломатеріали	обрізНі	та	НеобрізНі,	
хвойНих	і	різНолистНих	порід.	0673911769
•	продается	 досКа	 пола	 сухая	 строгаНая	 в	
шпуНт,	блоКхаус,	фальш-брус,	вагоНКа;	досКа	
обрезНая,	 Не	 обрезНая	 строительНая;	 стро-
пила;	балКи,	штахетНиК,	 моНтажНая	 рейКа	и	
дровяНые	 отходы	 с	 пилорамы.	 доставКа	 На	
дом.	0673911769

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	 Котли тв/паливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	прості.	
Сталь-4	 мм,100-300м2,від	 6900грн.	 www.frezer.com.
ua,	0961059178,(04736)31062

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кВаліфікоВана гарантоВана допомога В отри-
манні кредиту. пропозиції для неофіційно пра-
цеВлаштоВаних з чорним списком. 12% річних. 
Max. 450000 гриВень. 0993337916,0681458367

•	працюєте	НеофіційНо	або	погаНа	КредитНа	іс-
торія?	телефоНуйте!	Кредит	під	15%	річНих	до	
500000	гривеНь.	гараНтія	отримаННя	100%.	ліц.	
Нбу	№92	от	10.10.11.	0992845630,0974536752

•	приватНа	позиКа	під	18%	річНих	до	420	тыс.	
грН.	0669539618,0687525040

•	 Швидкі гроші	 до	 100	 тис	 грн.	 14%	 рiч.,	 рішення	
приймається	за	1	год.	Ліц.	НБУ№274	от	04.10.2013.	
0635259042,0506503466

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 
•	грузоперевозКи	песоК,	щебеНь.	вывоз	мусора	
автомобилями	зил,	Камаз.	0969524540

6.17. Послуги. Iншi 
•	аНтеНи	 супутНиКові.	 більше	 100	 КаНалів.	
підКлючеННя	 по	 житомиру	 та	 області.	 гараН-
тія,	 обслуговуваННя,	 прошивКа	 та	 ремоНт.	
м.житомир,	 вул.вітруКа	 17б.	 сц	 полісся	 net.	
0963607722,0933129393,449131

•	допомога	 і	 рішеННя	 всіх	 проблем:	 бізНес,	
Кар`єра,	 особисте	 життя,	 людсьКі	 заздрощі.	
результатом	будете	задоволеНі.	0989510583Ка-
териНа

•	 Допоможу вирішити	 важливі	 проблеми	 в	 сім`ї,	
бізнесі,	 відновити	 стосунки	 з	 близькими,	 з	 дітьми.	
0958005036,0730561665
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•	 Зрізаємо дерева	 у	 важкодоступних	 місцях.	 По-
слуги	 спецтехнікки.	 E-mail	 braslavets.mg@gmail.com	
0973266874

•	КоНсультація	та	допомога	На	відстаНі	в	сКлад-
Них	сім-х	обставиНах,вирішеННя	шлюбНих	від-
НосиН.допомога	 в	 бізНесі,Кар`єрі,особистому	
житті,На	 успіх.допоможу	 поверНути	 КохаНу	
людиНу-збережу	 сімейНе	 вогНище.поставлю	
захист.	0689389199

•	поверНу	успіх	і	удачу	в	житті,	допомога	у	про-
блемах	життя,	бізНесу,	Кар`єри,	КохаННя,	люд-
сьКих	заздрощах,	самотНості.	0683706105люд-
мила

•	 Ремонт гидроусилителей	 руля,	 рулевых	 коло-
нок,	 гидравлических	 реек	 и	 гидро	 оборудования.	
050)5442769

•	 Ремонт побутової	 техніки	 (холодильники,	 пральні	
машини,	 мікрохвильові	 печі,	 посудомийні	 машини).	
Виїзд	до	клієнта	по	районам	та	безкоштовно	по	міс-
ту.	Діагностика	та	запчастини	на	різні	марки	техніки.	
097)5082036,(063)2148081

7. все для дому 

7.5. Ремонт, перетяжка меблів. Послуги 
•	перетяжКа,	 ремоНт	 будь-яКих	 видів	 мягКої	
мебелі.	зміНа	дизайНу	диваНів	та	Крісел.	вели-
Кий	вибір	обшивНої	тКаНиНи.	працюємо	без	ви-
хідНих,	виїзд	На	дом.	заміНа	пружиННих	блоКів.	
0968139619

7.8. холодильне обладнання. Продам 
•	 Вітрини холод.,	мороз,	кондит,	універс.(-3/+5)	Cold,	
Freddo,	 Mawi.	 Ларі,	 бонети,	 шафи,	 регали.	 Нові/бв.	
freddo.net.ua.	0962037449

8. РіЗНе 

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 

посіВна кукурудза укр.селекции.фао 230-310: 
орЖица, яроВец, любаВа, дніпроВський, соло-
нянский. ціна 450гр/га. 0506344670,0688926201

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

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

•	дорого,	 постояННо	 Куплю	 маКулату-
ру,	 отходы	 полиэтилеНа,	 стрейч	 -	 плёНКу.	
0637610940,0506389475

купуємо Відходи пліВки полієтиленоВої, пласт-
маси та макулатуру. 0505580047,447919

•	Купуємо	 холодильНиКи,	 пральНі	 маши-
Ни,	 плити,	 телевізори,	 Компютери,	 моНіто-
ри	 та	 іНшу	 побутову	 та	 КомпютерНу	 тех-
НіКу.	 стару	 або	 Не	 працюючу.	 самовивіз.	
0634792504,0677035457,449131

8.23. інше. Продам 
•	 Продам тельфер	Болгария,	б/у,	5т./12м.п.	В	хоро-
шем	состоянии.	Цена	договорная.	050)5442769

8.24. інше. Куплю 
•	 Купим лист,	трубу,	круг.	Б/у,	лежалый.	050)5442769

•	 Купим редукторы,	 электродвигателя,	 тельфера.	
050)5442769

•	 Куплю гербицид	Хaрнес	и	другие.	0501368624

•	Куплю	 дорого	 яНтарНые	 бусы	 от	 250	 до	 1500	
грН/1	гр,	Корал.	бусы,	бивНи	мамоНта.	таКже	стариН.	
иКоНы,	 КартиНы	 до	 1980	 г.,	 ордеНа,	 медали,	 КНиги	
издаН.	до	1917	г.,	КоНьяКи	времеН	ссср,	др.	предм.	
стариНы	для	собств.	КоллеКции	0503466068

•	Куплю	 марКи,	 альбомы	 для	 мароК,	 а	 таК-
же	 другую	 филателистичесКую	 продуК-
цию.	 Куплю	 моНеты	 и	 бумажНые	 деНьги.	
0637610940,0506389475

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Купую верстати	 металообробні.	 Запчастини	 до	
них,	 інструмент,	 підшипники.	 Продам	 токарний	
верстат	16К20	в	робочому	стані.	Люнети,	повний	
набір	шестерен.	0505008837,0971751242

•	 Купую дор.	 як	 вироби.	 Радіолампи	 ГУ,	 ГІ,	 6н,	
6ж,	6п,	ІН	(8,	12,	14,	16,	18).	Контактри	ТКС,	ТКД,	
КМ,	 ДМР,	 ТКТ.	 Реле.	 Вакуумні	 конденсатори.	
0979902807

РІЗНЕ

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

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ГРАНИЦЕЙТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ГРАНИЦЕЙ
Помощь в открытии виз разных типов:
приглашения,страховки, анкеты.
ВАКАНСИИ — полное сопровождение.
Тел.: 098 213 07 08, 098 545 73 05.
Больше на www.eurojob.org.ua
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ШЛИФОВКА ПАРКЕТА
БЕЗ ПЫЛИ

тел.: 0981258370, 0931845403

Старого, нового и доски. 
www.suchasnapidloga.com.ua

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Ремонт компьютерной техники

Т.: 097-124-77-56, 063-933-40-32

Настройка офисных и домашних 
компьютеров, установка 
Windows 7, XP. Вызов мастера 
на дом.
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гороскоп	на	тиждень	25	-	31	січня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

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
Ваша цілеспрямова-

ність та сила волі гаран-
тують неминучий успіх. 

Але постарайтеся приділити ува-
гу рідним та близьким. Вихідні – 
для домашніх турбот.

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий тиж-

день для навчання, 
кар’єри та бізнесу. У декого може 
виникнути відчуття, що від вас за-
надто багато вимагають й занадто 
мало дають.

БЛИЗНЮКИ
Щоб досягти намі-

чених особистих цілей 
і не повторити помилок 

недавнього минулого, доведеться 
врівноважувати деякі риси свого 
характеру.

РАК
На вас чекають нові 

знайомства та цікаві зу-
стрічі. Не бійтеся змін, 

про всяк випадок будьте готові 
до того, щоб змінити свій спосіб 
життя і коло спілкування.

ЛЕВ
Цього тижня, мож-

ливо, доведеться зайня-
тися вирішенням старих проблем 
і завершенням старих справ. На-
вчіться розрізняти правду і замас-
кований обман.

ДІВА
На роботі істотних 

змін не передбачаєть-
ся. Натомість можете 

успішно розв’язати житлово-по-
бутові, домашні проблеми. Ви-
хідні порадують цікавими нови-

нами.
ТЕРЕЗИ
Постарайтеся реа-

лістичніше дивитися на 
життя і своє оточення, не тішити 
себе даремними ілюзіями, а про-
сто бути собою і робити свою ро-
боту.

СКОРПІОН
Не поспішайте по-

чинати щось нове і не-
зрозуміле, не варто форсувати 
події. На все свій час. А поки що 
вас цінують і на вас розраховують.

СТРІЛЕЦЬ
Велику роль у ви-

рішенні важливих про-
блем зіграє інтуіція. Неабияк 
зросте ваш діловий і творчий по-
тенціал, тож не соромтеся себе 
проявити.

КОЗЕРІГ
Уникайте тісного кон-

такту з офіційними осо-
бами, старшими людьми 

і керівництвом на роботі. У вихід-
ні може виникнути якийсь побу-
товий клопіт.

ВОДОЛІЙ
Зірки дають вам не-

поганий шанс розв’язати 
багато застарілих і сві-

жих проблем. Розраховуйте тіль-
ки на себе. В особистому житті 
зараз тиша та спокій.

РИБИ
Ймовірні проблеми у 

професійній сфері. До-
ведеться терміново щось 

робити, можливо й те,що ніколи 
не подобалося. Вихідні присвя-
тіть друзям та коханим.

Часто доводиться чути при-
казку «Живуть як кішка з со-
бакою». Власникам собак, осо-
бливо великих, важко буває 
втримати на місці свого вихо-
ванця, який побачив кішку. Та й 
серед кішок зустрічаються осо-
бини, що кидаються в бійку на 
«добродушного» пса.

Чому собаки і кішки не лю-
блять одне одного?

Однією з причин є генетичне 
«приречення» собак. Вони відно-
сяться до сімейства псових, тоб-
то до хижаків. Будь-яких інших 
дрібніших тварин собаки розці-
нюють як дичину, здобич. Осо-
бливо небезпечні собаки бійців-

ських порід, при виведенні яких 
закріплювалися певні якості.

Наступною причиною не-
приязні кішок та собак може 
бути взаємне нерозуміння. Со-
баки є дуже комунікабельними 
тваринами, і в їхніх генах істо-
рично простежується бажання 
спілкування з широким спек-
тром тваринного світу, «включа-
ючи» й саму людину. Собаки, на 
відміну від котів, живуть згра-
ями. Кішки, навпаки, за своєю 
природою спостерігачі і уника-
ють зайвих контактів.

Собаки і коти ніяк не можуть 
адекватно сприйняти сигнали 
один одного. Пес, який «виляє» 

хвостом, виявляє інтерес, ви-
словлює радість. Подібний сиг-
нал у кота є показником небез-
пеки або страху.

Існує версія так званої те-
риторіальної претензії. Кожна 
тварина претендує на певну те-
риторію, яку й «мітить» певним 
чином. Однак, в селищах, а також 
вдома у багатьох власників коти і 
собаки можуть мирно співісну-
вати, звикнувши одне до одного. 
Собаки звикли жити у зграях, а 
тому сприймають всю її як бага-
товидову. Відповідно до існую-
чої гіпотези, в епоху шаблезубих 
тигрів її представники (кошачі) 
кривдили сімейство собачих.

Чому собаки і кішки не люблять одне одного?



Три ікси
Жанр:  бойовик, трилер, пригоди
Після події на Бора-Бора, Ксандер Кейдж 

зник і не з'являвся в агентстві національної 
безпеки довгі 8 років. Але, схоже, що він 
знову став потрібен батьківщині, і час 
згадати молодість настало. У цій частині 
франшизи йому належить протистояння з 
терористичним угрупуванням, що загрожує 
використанням зброї масового ураження, 
що носить говорить назва «Ящик Пандори». 
В ході роботи, Ксандер дізнається, що 
протистоять йому не звичайні злочинці, а він 
виявився в центрі глобальної змови за участю 
далеко не останніх осіб з уряду країни.

Чому він?
Жанр:  комедія
Під час канікул Нед, надто дбайливий, 

проте сповнений любові батько, разом 
з родиною відвідує дочку в коледжі, де 
зустрічається з найжахливішим кошмаром 
у своєму житті – дочкиним бойфрендом 
Лердом, добромисним, але незграбним 
у спілкуванні мільярдером із Силіконової 
долини. Пуританин Нед вважає позбавленого 
гальм Лерда абсолютно невідповідною 
парою для своєї дочки. Напруга в цьому 
односторонньому протистоянні – а відповідно 

і ступінь паніки Неда – ростуть у міру того, як 
він все більше відчуває себе "білою вороною" 
в гламурній хай-тек тусовці.

Знайди мене, якщо зможеш
Жанр:  драма, трилер
У Девіда і Клер відмінні стосунки, ідилія і 

повне взаєморозуміння. Але раптово дівчина 
пропадає. Девід починає її шукати і розуміє, що 
абсолютно не знав свою обраницю. Взагалі не 
факт, що вона була справжньою. Але хлопець 
все одно повинен її знайти, щоб дізнатися 
правду. Він ризикує своїм життям, грає з 
законом і встає на шляху у великих шишок. 
Чи варта любов Девіда того, щоб грати в таку 
небезпечну гру і лізти туди, куди не слід? Як би 
там не було, хлопець ні за що не відступить.

кредо вбивці
Жанр:  пригоди, фантастика, екшн
Каллум Лінч засуджений до смертної кари. 

Раптово його рятує дивна компанія, яка 
говорить, що він – предок члена давнього 
Ордену Асасинів Агілара, який жив в XV 
столітті в Іспанії. Для того, щоб з Каллума 
витягнути спогади іспанця, його поміщають в 
надновий апарат під назвою "Анімус". Таким 
чином головний герой стає своїм предком 
і проживає часи іспанської інквізиції. 
Після тривалого перебування в "Анімусі" у 
Лінча з'являється "ефект Просочування" – 
надає людині вміння його предка. Каллум 
продовжує справу Агілара і бореться проти 
ордену Тамплієрів, але вже в наші дні.

тел.: 47-27-47, 0 (97) 447-27-47 kinoukraina.zt.ua

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

КІНО
Кінотеатр «УКРАЇНА»

«Заповіт 
цнотливого бабія»

«Кайдашева сім`я»
28 січня

Початок о 19:00

28 січня
Початок о 12:00

28 січня
Початок об 11:00 та 13:00

«Матінка Хурделиця»
29 січня

Початок об 12:00 та 14:00

«Жінка в style JAZZ»
31 січня

Початок о 19:00
27 січня

Початок о 19:00


