
Уже цього місяця електронні квитки мають надійти у продаж. А от де їх 
шукати, скільки вони коштуватимуть, куди подінуть кондукторів? Як картка 

функціонуватиме поза транспортом –  
дізнавалися «20 хвилин».
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Що відремонтували у 
житомирських школах за понад 
3 мільйони гривень

Житомирського чиновника, 
спійманого на хабарі 2 500 доларів, 
«закрили» в сІЗО

с. 13

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»

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 
ГАРЯЧА ЛІНІЯ: 0-800-60-90-60 (безкоштовно)

ЗАВЖДИ  ГАРАНТОВАНО  ВИГІДНО!

000 грн

20500 грн

34500 грн

48500 грн

000 грн

20500 грн

34500 грн

48500 грн

www.linza-fielmann.com.ua        www.optika-fielmann.uawww.linza-fielmann.com.ua        www.optika-fielmann.ua

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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Транспортна реформа!
е-квиток: коли, навіщо  
і скільки коштуватиме?
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У тренді: як називали 
своїх дітей житомиряни 
в 2016 році

Марина Михальчук

Мода на імена змі-
нюється щороку. Тож 
розповімо про най-
популярніші і незви-
чайні імена року, що 
завершився. Як нази-
вали своїх дітей жито-
миряни у 2016 році?

Вибір імені для своєї новонаро-
дженої дитини – справа дуже не-
проста і важлива, адже воно на все 
життя. Іноді виникає багато непо-
розумінь, бо більшість «новоспече-
них» мам і тат майже всю вагітність 
обирають ім’я своєму майбутньому 
малюкові. Дуже уважно й прискі-
пливо вивчають походження імені, 
«приміряючи» до прізвища та по 
батькові. Погодьтеся, Карлен Степа-
нович буде трохи дивно виглядати 
«з боку», як і Славенія Миколаївна. 
Проте, батькам дуже хочеться, щоб 
звучало гарно, лагідно і співзвучно, 
а головне – щоб за характером піді-
йшло. Іноді трапляються випадки, 
коли ім’я обирається всією великою 
родиною – обома батьками, бабу-

сями й дідусями та ще й бажано 
близькими друзями.

Журналісти газети «20 хви-
лин» завітали до Житомирського 
міського відділу державної реє-
страції актів цивільного стану та 
поцікавилися переліком найпо-
пулярніших, а також незвичай-
них і рідкісних імен дітей, які 
народилися протягом 2016 року.

Дедалі популярнішими ста-
ють давні імена, багато з яких 
«прийшли» до нас ще з часів Ки-
ївської Русі – Соломія, Злата.

Популярні імена для хлопчиків 
2016 року: Кіріл, Данііл, Нікіта, На-
зар, Артем. Найпопулярніші імена 

для дівчаток: Мілана, Вероніка.
Як і раніше, в тренді були такі 

імена: Поліна, Олександр, Ми-
хайло, Максим, Андрій, Анаста-
сія, Ангеліна, Діана, Карина.

Серед найекзотичніших імен, 
які давали своїм дітям батьки  
Житомира в 2016 році, були: 
Ждордан, Карен, Ратмир, Іларія.

Яке ім’я обрати і дати своїй ди-
тині, звичайно ж, вирішувати його 
батькам. Але дуже важливо в гонит-
ві за трендами і популярними або 
особливо рідкісними варіантами не 
додати дитині складнощів у житті, а 
намагатися полегшити його і зроби-
ти приємнішим та комфортнішим.

Марина Михальчук

Нині мобільні 
оператори активно 
переглядають тари-
фи. Відтепер насоло-
джуватись мобільним 
зв’язком стане значно 
дорожче, та чи вплине 
це на якість обслуго-
вування, дізнавались 
журналісти газети  
«20 хвилин».

З початку нового року майже 
всі оператори мобільного зв’язку, 
що працюють в Україні, пере-
глядають тарифні плани в бік їх 
чималого здорожчання. Житоми-
ряни скаржаться, оскільки через 
зміну тарифних планів їм дово-

диться платити більше. Більше 
того, частина споживачів не в змо-
зі використовувати цілий пакет 
послуг, їх це навіть не цікавить.

«Телефон мені потрібен лише 
для того аби телефонувати своїм 
дітям, в інших цілях я його й не 
використовую. Мені як пенсіонер-
ці потрібен дешевий тариф. Зараз 
мій оператор просить за абонп-
лату більше і хоче автоматично 
змінити тарифний план, а мене 
влаштовує старий…», – жаліється 
житомирянка Олена Сергіївна.

Приміром з 1 лютого дію де-
яких застарілих тарифних планів 
в «Київстар» буде припинено. У 
компанії пояснюють, що «Київ-
стар» робить все можливе для на-
дання абонентам простих і зро-
зумілих тарифних пропозицій 
з оптимальним обсягом послуг. 
Для цього їй необхідно перегля-
дати старі, неактуальні тарифні 
плани. Клієнти таких тарифів бу-
дуть переведені на іcнуючі, акту-
альні комерційні пропозиції, де 

в рахунок абонплати надаються 
збільшені обсяги голосових по-
слуг, більше мегабайтів, SMS та 
інші сервіси. Окрім того, опера-
тори «Київстару» телефонували 
клієнтам і заздалегідь поперед-
жали про здорожчання послуг.

Щодо інших операторів, то 
деякі також переглядають свої 
тарифи. Серед них і компанія 
«lifecell». Нещодавно вони та-
кож змінили декілька популяр-
них тарифних планів. Проте не 
всі абоненти задоволені новими 
пропозиціями.

«Через поганий зв’язок та по-
стійну зміну тарифних планів я 
відмовився від «lifecell». Раніше був 
задоволений своїм оператором, а 
зараз вимушений шукати іншого, 
бо цьому більше не довіряю», – 
розповів житомирянин Василь.

У прес-службі оператора 
запевняють, що нині компа-
нія не планує підвищувати 
тарифи на послуги мобільного 
зв’язку своєї мережі.

Що відремонтували 
у житомирських 
школах за понад  
3 мільйони гривень

У лютому подорожчає 
мобільний зв'язок

Марина Михальчук

На капітальний ре-
монт у загальноосвіт-
ніх школах Житоми-
ра № 6, 7, 36 з міського 
бюджету витратили 
більше 3 млн грн.

Міський голова Сергій Су-
хомлин 25 січня побував у шко-
лах № 6, 7 і 36, де провів реві-
зію проведеного капітального 
ремонту навчальних закладів. 
Директори шкіл розповідають, 
що дуже задоволені результатом, 
адже діти відтепер навчаються у 
значно комфортніших умовах.

Актова зала школи №36  
за 677 тис. грн

Роботи у цьому приміщенні 
школи тривали лише два місяці. 
До цього зала була в аварійному 
стані: стелі протікали, стіни тріска-
лись. (Там ремонту вже не робили 
25 років). Оновлена зала оформле-
на за останніми сучасними вимога-
ми, а головне – дітям перебувати у 
такій залі тільки у задоволення.

Приміщення харчоблоку  
в школі № 7 вартує  
більше 1 млн грн

Капітальний ремонт шкіль-
ної їдальні зробили лише за літо 
2016 року.

«За 30 років існування на-
шої школи капітальний ремонт 

їдальні жодного разу не роби-
ли. Діти дуже задоволені!», – 
розповіла директор ЗОШ № 7 
Валентина Чубінська.

Нині їдальня оснащена су-
часним обладнанням: буфет, 
нові стільці, столи, плити, по-
суд тощо.

Спортивна зала школи  
№ 6 коштувала місту  
1,4 млн грн

Торік у Житомирі частиною 
програми комплексної термо-
модернізації Північної еколо-
гічної фінансової корпорації 
НЕФКО стали 10 соціальних 
об’єктів міста.

Одним з навчальних закладів 
міста, що став частиною програ-
ми, є ЗОШ № 6. Нині у школі ро-
боти з комплексного утеплення 
й досі тривають, їх планують за-
вершити навесні цього року.

– У 2017 році, окрім тих 10 
об’єктів, ми плануємо утепли-
ти ще три. Комплексний під-
хід до утеплення шкіл – наше 
головне завдання. До того ж, 
окрім економії, ми не повинні 
забувати про пряме призначен-
ня освіти, – зазначив міський 
голова Сергій Сухомлин. – Ми 
намагаємось привести наші 
школи та садочки до належно-
го рівня. Саме тому відповідна 
температура повітря в класах, 
належні спортивні зали та хар-
чоблоки – це базовий рівень.

Міський голова «тримає ін-
тригу» і не розповідає, які саме 
школи та дитячі садочки будуть 
відремонтовані за кошти з місь-
кого бюджету в цьому році.

ТЕРМІНОВО
ПОТРІБНІ

ДОНОРИ КРОВІ! !
(на тромбоцити) 2+, до 30-ти років
КОНТАКТИ: 063 533 42 49 МАРИНА, 063 792 02 86 ЄВГЕН
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реклама

реклама«Родинна ковбаска» зі Львова 
відкрила ще один магазин 
у Житомирі

Людмила Місечко

Новий магазин львівської 
мережі  «Родинна ковбас-
ка» відтепер працює у місті 
Житомир.  

1 лютого  на Майдані Корольова, 5 
відкрився магазин «Родинна ковбаска». 
З нагоди відкриття, з 1 по 4 лютого,  на 
покупців чекають приємні сюрпри-
зи.  Усі, хто здійснить покупку на суму 
100 гривень і більше – автоматично 
отримають подарунок.   

«Родинна ковбаска» - це торгова марка зі 
Львова, особливість якої  – продукція влас-
ного виробництва. Тут можна придбати 
різноманіття ковбасних виробів. Загалом в  
асортименті продукції від «Родинної ков-
баски» - близько 100 найменувань. Це коп-
чені і напівкопчені, варені і печені ковбаси, 
сосиски і сардельки, сальцесони, м’ясні 
делікатеси тощо. Асортимент продукції 
давно вийшов за межі ковбасного виробни-
цтва. Тепер в мережі можна придбати хліб 
власної випічки від торгової марки  «Хлібо-
рія», свіже м’ясо із  власних ферм. Основний 
принцип роботи «Родинної ковбаски» – 
якість і свіжість продукції.  Адже з момен-

ту виготовлення м’ясних виробів і до їх до-
ставки в торгову точку минає менше доби. 
Виробництво розпочинається зранку, а вве-
чері готова продукція, яку охолоджують, на 
оснащених  холодильними системам та су-
часним обладнанням машинах, доставляють  
у інші області.  

М’ясо –  українське, вирощене на фермах 
компанії «Барком», яка є власником  «Родин-
ної ковбаски». До речі, сільськогосподарська 
компанія одна з небагатьох в Україні, яка 
працює за принципом замкненого вироб-
ництва: власні поля, власні ферми, власна  
сировина, власне виробництво та власна ме-
режа збуту під назвою «Родинна ковбаска». 
Компанія обробляє  8 тис гектарів полів,  
має 20 власних ферм, де вирощує більше 70 
тис свиней. Свої магазини компанія має в  
11 областях України. 

Додамо, що продукцію «Родинної ков-
баски» у Житомирі  також можна купити 
за адресами вулиця Київська, 76,  вулиця 
Л. Українки, 59, вулиця Перемоги, 12, пло-
ща Житній Ринок, 2, вулиця І.Огієнка 1/34, 
вулиця О. Довженка, 44, вулиця Покров-
ська, 127 -129,  вулиця  Чуднівська, 98 та 
вулиця Корольова, 46. 

Міністерство освіти і науки України
Новочорторийський державний аграрний технікум

День відкритих дверей 
29 березня 2017 року

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

ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ СТУДЕНТІВ на 2016-2017 навчальний рік

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

на денну форму навчання

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

термін навчання
3 роки 10 місяців; 

АГРОНОМІЯ

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І
ПЕРЕРОБКИ   ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

ТЕХНОЛОГІЯ ВИРОБНИЦТВА І
ПЕРЕРОБКИ   ПРОДУКЦІЇ
ТВАРИННИЦТВА

термін навчання 2
роки 10 місяців;

ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА ВЕТЕРИНАРНА МЕДИЦИНА

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

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

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА
СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

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

Вступні випробування: 
- на базі 9 кл. - з укр. мови (диктант), матем (усно)  -  облік та оподаткування; фінанси, банківська справа та страхування;
- на базі 9 кл. - з укр. мови (диктант), біології (усно) або матем. (усно) на вибір – вет. медицина ; агрономія; тех в-тва та переробки продукції тваринництва;

Вступники мають право подавати сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, виданий у 2016-2017 році;
за кошти фізичних осіб сертифікати з 2008 року.
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кому не пощастило: чому  
у житомирян можуть забрати субсидію

«Поки грім не гримне…»: обласна 
влада серйозно взялася за контроль 
перевізників після смертельної ДТП

Анастасія Кузьмич

Облдержадміністра-
ція серйозно взялася 
за перевізників і на-
лаштована розривати 
угоди з тими, хто про-
тягом місяця не випра-
вить виявлені перевір-
кою порушення.

Про це перевізникам оголо-
сили 26 січня на нараді з питань 
організації пасажирських пере-
везень в області.

Як повідомив начальник управ-
ління промисловості, розвитку інф-
раструктури та туризму Житомир-
ської ОДА Роман Крисюк, уперше 
за всі роки була спланована і за-
тверджена автобусна маршрутна 
мережа, яка налічує 436 маршрутів 
загального користування, з них – 
209 приміських та 227 міжміських 
автобусних маршрутів. Згідно зі 
статистикою, з 2010 до 2016 року 
кількість пасажирів, перевезених 
автомобільним транспортом, змен-
шилась майже на 10 млн чоловік.

Разом з тим якість послуг, які 
надаються перевізниками, за-
лишають «бажати кращого». З 
метою контролю облдержадмі-
ністрація збирається розпочати 
регулярні перевірки.

«На сьогодні відділ транспорту 
сформований у повному обсязі, й 
ми зможемо зробити так, аби що-
денно здійснювався контроль за 
якістю пасажирських перевезень. 
Постійно працюватимуть робочі 
групи спільно з «Укртрансбезпе-
кою» і здійснюватиметься щоден-
ний контроль на лінії. Перевізник 
на сьогодні вважає, що він сам буде 
вирішувати: хочу – їду, хочу – не 
їду. Такого не буде. З завтрашнього 
дня (з 27 січня – прим. ред.) щоден-
но всі автобусні маршрути по всій 
області будуть перевірятися», –  
пообіцяв Роман Крисюк.

У результаті перевірки управ-
ління промисловості, розвитку 
інфраструктури та туризму Жи-
томирської ОДА виділило такі 
актуальні проблеми як застаріла 
техніка, неналежний санітарно-
технічний стан транспортних за-
собів, культура обслуговування, 
недотримання графіків руху та від-
сутність візуальної інформації.

А голова облдержадміністрації 
Ігор Гундич нагадав, що за останні 

2 місяці в Житомирській області 
сталися 3 резонансні дорожньо-
транспортні пригоди, а саме: з 
маршрутки випав хлопчик, трав-
мувалася пасажирка та летальний 
випадок у Сонячному.

«У новинах ми проходимо за 
цей місяць тільки в негативі, бо у 
нас як не перестрілки, то люди ви-
падають з маршруток. А тепер ви-
падають вже так, що з летальним 
наслідком, – обурюється очільник 
області. – Я цього не допущу. Бу-
демо розривати договори. Ніхто 
на мене не натисне, ніхто не впро-
сить. Угоди будемо розривати на 
раз-два і ніхто не допоможе вам. 
Я даю місяць виправити ситуацію 
з тими сидіннями і машинами», – 
пообіцяв Ігор Гундич.

Не оминули й тему вартості 
проїзду в приміських маршрутках. 
«Я розумію, що сьогодні згідно з за-
коном ви самі собі там обраховуєте 
і піднімаєте вартість, але є певна 
процедура. Ви про це маєте по-
відомити людей за 2 тижні. Я маю 
вимогу-прохання, – наголосив гу-
бернатор, – ми про це так само ма-
ємо знати: ви маєте прийти до нас і 
показати, чому піднімаєте тариф, а 
не сьогодні вивісили об’яву і завтра 
поїхали по 7 грн, тому що вам так 
захотілося. Безпідставного піднят-

тя тарифу на проїзд я в області не 
допущу. Якщо ви мене не зрозумі-
єте, то матимете справу з антимо-
нопольним комітетом. Він швидко 
все порахує, хтось один заплатить 
60 тисяч штрафу і зрозуміє – вар-
то піднімати, треба погодити чи 
не треба погодити», – попередив  
голова Житомирської ОДА.

Також він дав перевізникам три 
місяці на те, щоб встановити GPS-
навігатори на автобуси, які обслу-
говують приміські маршрути, не 
заїжджаючи до автостанції.

Стосовно ж перевізника, який 
обслуговував маршрут № 110, де 
стався трагічний випадок, Ігор 
Гундич доручив впродовж трьох 
днів розірвати з ним угоду. Однак 
її розірвали вже наступного дня – 
27 січня. Як повідомив начальник 
управління промисловості, роз-
витку інфраструктури та туриз-
му ОДА Роман Крисюк, незаба-
ром буде оголошено конкурс на 
нового перевізника, а маршрут 
№ 110 поки обслуговуватиме 
тимчасовий перевізник.

Сподіваємося, влада зробить 
відповідні висновки й не допустить 
у подальшому халатності з боку пе-
ревізників, котрі не лише заробля-
ють гроші, а й несуть відповідаль-
ність за життя і здоров’я людей.

Марина Михальчук

Отримувачів суб-
сидій ретельно пере-
віряють. Журналісти 
«20 хвилин» з’ясували, 
хто вже залишився без 
«знижки», а кому й 
досі щастить.

За час існування так званої 
«знижки» більша половина жи-
томирських родин вже офор-
мили субсидію на комунальні 
послуги. У цьому році держава 
витратить на компенсацію субси-
дій більше 73 мільярдів гривень. 
Приблизно 5 мільярдів заоща-
дять завдяки підвищенню «міні 
малки» у два рази, ще частину 
суми вдасться зберегти завдяки 
верифікації. Саме після таких 
перевірок з’ясовується: деякі сім’ї 
приховали, що їм належать кіль-
ка будинків та квартир.

Від чого залежить
Під час перевірок субсидій в 

Україні було виявлено чимало по-
рушників. Згідно з постановою 
Кабміну, субсидію не можуть отри-
мувати українці, які протягом року 
зробили покупку як мінімум на 50 
тисяч гривень. Мінфін досі розро-
бляє механізм, який дозволить визна-
чити реальний дохід субсидіантів.

До речі, збільшення мінімаль-
ної зарплатні з 1600 до 3200 гривень 
вплинуло на отримувачів субсидій. 
З першого січня 2017-го на субсидіях, 
як підрахували чиновники, вдасться 
заощадити близько 5 мільярдів гри-
вень. Але перерахують «знижки» 
лише наприкінці опалювального се-
зону – після квітня 2017 року.

Чи знайшли порушників у 
Житомирі

І у Житомирі знайшли поруш-
ників отримувачів субсидій, проте їх 
небагато. В управлінні праці та соці-
ального захисту Богунської районної 
ради міста Житомира журналістам 
газети «20 хвилин» розповіли, що з 
29 тисяч сімей, що оформили субси-
дію, лише 5 її позбавилися. Причина 
доволі проста – субсидіанти прихо-

вали покупку нерухомого майна.
«У нас були такі перевірки, зна-

йшлися випадки, коли родини не 
вказували покупу майна, житла, зе-
мельних ділянок. Після цього управ-
ління відразу припиняло нараху-
вання субсидії, повертали надмірно 
нараховану», – зазначила заступник 
начальника управління праці та со-
ціального захисту населення Богун-
ської районної ради м. Житомира, 
начальник відділу соціальних допо-
мог Наталія Живанюк.

Під верифікацією слід розумі-
ти перевірку одержувачів субсидій. 
Йдеться про те, що банки повинні 
надавати органам державної влади 
на їхню вимогу відомості про рахун-
ки своїх клієнтів (поточних, кредит-
них, депозитних та інших), операції і 
залишки на них. У разі нарахування 
та отримання соціальних виплат, 
пільг, субсидій, призначених на сім’ю 
або домогосподарство, інформація 
надається по кожному з членів сім’ї 
або домогосподарства.

В управлінні праці та соціально-
го захисту населення Корольовської 
районної ради міста Житомира теж 
повідомили, що порушники є.

«Під час верифікації було вияв-
лено 8 родин одержувачів субсидій з 
переплатами, але це невелика цифра 
серед 25 тисяч отримувачів», – додала 
заступник начальника управління 
праці та соціального захисту насе-
лення Корольовської районної ради 
м. Житомира Лілія Процюк.

Залишити без субсидії мо-
жуть з декількох причин: субси-
діант приховує частину доходу або 
зробив покупку на суму від 50 тисяч 
протягом 12 місяців з моменту отри-
мання «знижки».

Без допомоги також можуть за-
лишитися й ті, чий дохід за минулий 
рік істотно виріс. Ще одне поширене 
порушення – здача в оренду квартир 
з субсидіями. Дохід від здачі житла в 
оренду має враховуватися при роз-
рахунку субсидій. Окрім того, отри-
мати знижку на комунальні можна 
тільки за місцем фактичного прожи-
вання. Тобто в орендованій квартирі 
оформити субсидію можуть тільки 
квартиранти, надавши договір орен-
ди в органи соціального захисту. Не-
зважаючи на це, в Інтернеті можна 
знайти сотні оголошень «здам квар-
тиру з субсидією».

Держава має бути  
сервісною службою, 
а не каральним органом 

Держава повинна існувати для 
того, щоб обслуговувати своїх грома-
дян, а не громадяни мають жити для 
того, щоб існувала держава.

Останнім часом існує багато роз-
мов про еміграцію та те, що українці 
масово їдуть шукати кращого життя. 
Держава, яка є каральним органом, не 
може ефективно існувати в сьогоденні. 
Сучасні технології пришвидшують 
процеси наскільки, що те, що ще 
декілька років тому робилося тижня-
ми, зараз займає декілька днів. Якщо 
держава не надає своїм мешканцям 
послуги та сервіси, вони будуть шукати 
для себе кращі умови та іншу державу.

Хто переважно їде з України?
Це досить освічені люди, які во-

лодіють іноземною мовою, мають 
певний капітал – фінансовий або інте-
лектуальний. Їдуть з країни бізнесме-
ни, які не можуть вести свій бізнес тут. 
адже держава, яка існує за податки 
підприємців, за будь-якої можливості 
намагається «покарати» підприємця 
та «здерти» з нього якомога більше 
грошей і штрафів. Підприємці та 
пересічні українці вимушені постійно 
боротися з армією державних чинов-
ників, які просто паразитують.

розвинені європейські країни 
за сплачені підприємцями податки 
надають зручний сервіс та сприяння 
в розвитку й зростанні бізнесу. Ві-
тчизняні чиновники не розуміють, 
якщо «душити» бізнес і надалі, то з 
такими темпами не буде кому по-
повнювати бюджет та утримувати 
цих чиновників.

Політичні еліти, які знаходяться 
при владі, мають зрозуміти, що без 
підтримки та розвитку середнього і 
дрібного підприємництва Україна не 
буде розвиватися. Великий бізнес у 
своїй більшості усі зароблені кошти 
виводить в офшори, не сплачуючи 
до бюджету жодної копійки. малі 
та середні підприємці, крім того, що 
сплачують податки, вкладають ці 
кошти в розвиток держави.

емігрувати чи залишатися – спра-
ва кожного особисто. Саме по собі 
нічого не зміниться. Держава за 
сплачені податки практично не на-
дає сервісів і послуг. Значна частина 
податків витрачається на проїдання, 
інша – розкрадається. Усі це знають, 
але не говорять про це. можна зро-
зуміти людей, які не хочуть платити 
податки, щоб їх розікрали.

Держава має піклуватися про лю-
дей. адже піклування – це не низькі 
тарифи та безкоштовна медицина. 
Піклування – це коли бюджет не роз-
крадається, а держава не заважає 
людям розвиватися та допомагає 
жити достойно.

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»
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Цвет в деловом стиле
Я раскрою Вам один важный секрет 

успешной бизнес- леди. Он работает – 
проверено!. Итак, это цвет – один из 
важнейших инструментов в создании 
образа успешной женщины.

Поэтому сегодня мы разберем 5 
основных цветов. Используя их в деловом 
образе, вы сможете влиять на состояние и 
настроение окружающих, но главное – на 
свое собственное.

1. крАСнЫЙ цвет. ассоциации: 
энергия, эмоциональность, уверенность 
в своих силах. Влияние: приковывает 
внимание окружающих. когда уместен: в 
образах руководителей или в ситуациях, 
когда нужно сконцентрировать на себе 
внимание большой аудитории.

2. БеЖеВЫЙ цвет.  ассоциации: 
мягкость, скромность, элегантность. 
Влияние: цвет не создает выраженных 
эмоций, действует на окружающих 
успокаивающе.  когда уместен:  в 
напряженных рабочих ситуациях / при 
налаживании отношений.

3. ЗеЛенЫЙ цвет. ассоциации: спо-
койствие, радость, креативность. Влия-
ние: используйте зеленый, чтобы создать 
образ оптимистичной и уверенной в себе 
женщины, способной быстро адаптиро-
ваться к любым жизненным поворотам. 
Также надевайте зеленый, чтобы создать 
впечатление творческого человека. 
когда уместен: костюм зеленого цвета 
идеально подойдет, чтобы настроить и 
сориентировать партнеров на длительное 
сотрудничество.

4. СИнИЙ цвет. ассоциации: характе-
ризует духовную возвышенность, скром-
ность, стремление к взаимопониманию. 
Влияние: образ в синей гамме трансли-
рует окружающим ощущение доверия, 
порядка и стабильности. когда уместен: 
синий – один из самых популярных 
цветов классического делового костюма, 
который предпочитают консервативные и 
рассудительные женщины.

5. ЧернЫЙ цвет. ассоциации: сила, 
власть, строгость, загадочность. Влияние: 
создает стильный, но в то же время стро-
гий и даже отстраненный образ. когда 
уместен: наиболее часто используемый 
цвет в качестве основы строгих комплек-
тов. Черный цвет вносит в образ строгость 
и элегантность. Будьте внимательны: на 
черных материалах хорошо заметны 
пыль, ворсинки, перхоть и волоски. Такие 
мелочи могут добавить неопрятности 
вашему образу, поэтому носите в сумке 
ролик для чистки одежды.

Илона колодий – истина в тебе!
Вопросы автору можно задать по адресу: 

gloria.corporate@gmail.com

КолонКа

Житомирського чиновника, 
спійманого на хабарі 2 500 
доларів, «закрили» в СіЗо

Анастасія Кузьмич

У середу, 25 січня жито-
мирські правоохоронці 
упіймали на хабарі висо-
копоставленого чиновника. 
Ним виявився начальник 
управління екології та при-
родних ресурсів при обл-
держадміністрації Вадим 
Войцещук.

«На гарячому» хабарника та його по-
середника упіймали співробітники слід-
чого відділу прокуратури області спіль-
но з працівниками відділу боротьби з 
корупцією та організованою злочинніс-
тю Управління СБУ в області. Сума не-
правомірної вигоди склала 2 500 «амери-
канських грошей».

Про те, що корупціонером  виявився 
начальник управління екології та при-

родних ресурсів Вадим Войцещук, жур-
налістам наступного дня повідомив голо-
ва Житомирської облдержадміністрації 
Ігор Гундич:

«Вчора на хабарі був затриманий на-
чальник управління екології Войцещук 
Вадим Валерійович. Питання в тому, 
що Вадим Валерійович – це такий ціка-
вий кадр. Молода така «поросль», як я 
це називаю, але не зовсім правильна, – 
іронізує Ігор Гундич. – Одразу, коли я 
прийшов на посаду, то перший, з ким 
я провів розмову, що я не бачу його в 
команді, був якраз Вадим Войцещук. 
Після цього Вадим Валерійович «впав 
на лікарняний», почав ходити по лікар-
нях, переходити протягом двох місяців 
з однієї лікарні в іншу. Але потім все ж 
таки прийшов і 14 грудня написав заяву 
на звільнення».

Однак, за словами голови облдержад-
міністрації, він завжди намагається дати 
людям можливість працевлаштуватися 
на іншій роботі, тому 14 грудня Войце-
щук написав заяву на звільнення і пішов 
у відпустку, щоб протягом цього часу 
знайти іншу роботу.

«Відпустка в нього закінчується за-
втра (27 січня. – прим. ред.). Зрозуміло, 
що у зв’язку з подіями, які відбулись, 
сьогодні мною вже підготовлено проект 
розпорядження, і завтра цей проект роз-
порядження про звільнення Войцещука 
Вадима Валерійовича буде підписаний. 
За згодою сторін. Заява його є, пого-
дження міністра також є, тому тут уже 
навіть немає про що говорити. Я думаю, 
що він свою роботу вже знайшов», – пе-
реконаний Ігор Гундич.

А вже наступного дня, 27 січня, за клопо-
танням слідчого відділу обласної прокурату-
ри, ухвалою Житомирського Корольовського 
районного суду Вадиму Войцещуку обрано 
запобіжний захід – тримання під вартою з 
правом внесення грошової застави на суму 
майже 130 тис грн.

Досудове розслідування у кримі-
нальному провадженні за ч.3 ст. 368 КК 
України триває. За скоєний злочин екс-
чиновнику загрожує позбавлення волі 
на строк від 5 до 10 років з позбавленням 
права обіймати певні посади чи займати-
ся певною діяльністю на строк до 3 років, 
з конфіскацією майна.

Марина Михальчук

Нещодавно уряд роз-
ширив пілотний проект із 
запровадження спрощеної 
процедури реєстрації шлю-
бу на вісім нових міст, серед 
яких є і Житомир.

Якщо ваші почуття один до одного 
переповнюють вас, чи певного дня ви за-
хотіли мати не дівчину, а дружину… Або 

ж ви мріяли про весілля у столиці, на 
березі моря чи у місті Лева, а самі юри-
дично приписані далеко від цих країв, 
то нині відстані «скасовуються». Часові 
30-денні перепони прибираються саме 
задля того, щоб офіційно закохані пари 
могли стати подружжями.

У рамках пілотного проекту міні-
мальний термін для реєстрації шлюбу 
з моменту подання заяви скорочено з 30 
днів до 1 доби. Така реєстрація шлюбів 
вже більш ніж півроку здійснюється в 
містах Одесі, Львові, Києві, а також у До-
нецькій та Луганській областях з ураху-
ванням інтересів військовослужбовців, 
які беруть участь у антитерористичній 
операції. Та в місті Херсоні з урахуван-
ням інтересів мешканців анексованого 
Росією Криму.

Відтепер одружитися за новою швид-
кою й зручною процедурою можна й 
у Вінниці, Дніпрі, Луцьку, Миколаєві, 
Кам’янці-Подільському, Рівному, Жито-
мирі та Харкові.

Реєстрація шлюбу здійснюється на 
території організатора, який і видає сві-
доцтво про реєстрацію шлюбу, заявники 
можуть самі обрати місце та час реєстра-
ції. Початок проекту у Житомирі – вже у 
лютому цього року.

У житомирян з цього приводу дум-
ки розходяться. Результат опитування 
був неоднозначним, бо 57.3% мешканців 
відповіли, що це зручно, і лише 12.4% не 

подобається такий проект. Варто зазна-
чити, що 30.3% житомирян взагалі цим 
не цікавляться.

Психологи говорять, що шлюб, укла-
дений в такий спосіб, може виявитися 
поспішним, не зваженим до кінця, мо-
лодята можуть не замислюватись про 
усі наслідки, права та обов’язки, які че-
кають на них після укладання шлюбу. 
Як наслідок – може виникнути ситуація, 
коли такі пари так само швидко підуть до 
РАЦСів, аби такий шлюб розірвати.

«Місячний термін значною мірою 
попереджає випадкові шлюби, дає 
можливість чоловікові та жінці мо-
рально підготуватися до сімейного 
життя, відчути відповідальність за 
створення сім’ї, подумати про вирі-
шення питань спільного проживання і 
побуту, а найголовніше – про вихован-
ня майбутніх дітей», – зазначила пси-
холог Світлана Остапенко.

Мрієте швидко одружитися – оби-
райте «шлюб за добу», проте коштува-
тиме така послуга для житомирян більш 
ніж тисяча гривень.

Нагадаємо: для оформлення необ-
хідно подати паспорт та (якщо в когось 
весілля не перше), свідоцтво про роз-
лучення. Чекати місяць, який ще за 
радянськими правилами давали зако-
ханим для «перевірки почуттів», уже не 
треба. Свідоцтво про одруження можна 
отримати того ж дня.

Любов до безтями:  
«шлюб за добу» тепер у Житомирі
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Леонід
ГроМік,

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

Генрі Форд
До історії автомобілебуду-

вання Генрі Форд увійшов як 
творець першого промислового 
конвеєра. Також він впровадив 
наукову організацію праці. Його 
конвеєр на рухомому шасі мав у 
довжину 300 метрів, і робітники 
послідовно монтували відповідні 
деталі. З воріт завода один за од-
ним виїжджали готові автомобілі. 
Вони швидко «завоювали» всю 
америку, а за нею – й Європу.

У 12 років Генрі, син простого 
ірландського фермера, неподалік 
від Детройта вперше побачив  
транспорт, що рухався без коней. 
Пізніше в своїх спогадах він на-
пише, що це настільки вразило 
його і стало мрією, що він розпочав 
конструювати автомобілі. В сім’ї 
Фордів було восьмеро дітей, тож 
родина не мала можливості від-
дати їх до школи з якісним навчан-
ням. Й тому освіта Генрі була такої 
якості, що він писав з помилками 
до кінця свого життя.

У 16 років він пішов з дому до 
міста Детройт і захопився меха-
нікою. В 1888-1889 роках Форд 
працював інженером-механіком в 
«електричній компанії едісона». У 
1895 році зібрав свій перший ав-
томобіль з бензиновим двигуном, 
а в 1898 році він його удоскона-
лив, надавши такі якості як легкість 
та надійність .В 1899 році спільно 
зі своїми однодумцями засну-
вав «Детройтську автомобільну 
компанію», але вона проіснувала 
недовго. Справа в тому що Генрі 
не давав своїм компаньйонам за-
вищувати ціну на цей автомобіль. 
Тоді він коштував 850 доларів 
(правда, шини і шасі потрібно 
було купувати окремо).

У 1903 році Генрі Форд за-
снував компанію «Ford Motor 
Companu» і запустив у вироб-
ництво модель «а». В 1909 році 
Форд, після судової тяганини, 
програв процес про приналеж-
ність двигуна іншій людині, але 
у 1911 році його апеляція була 
розглянута, і він виграв процес. 
між тим Генрі продовжував удо-
сконалювати свої «дітища» і неза-
баром запустив в світ модель «Т», 
яка увійшла в історію під назвою 
«Жерстяна ліза». кожна друга 
машина в той час була зроблена 
компанією Генрі Форда. Ця модель 
стала настільки вдалою, що вона 
випускалася протягом 19 років 
поспіль (було випущено 16 міль-
йонів екземплярів).

Продовження 
у наступному номері.

КуточоК

ВоДІЯ Фести у лютому: де можна підкорити 
замерзлу трасу та скуштувати паланчінту?

Марина Михальчук

Щоб святково 
відправити зиму «у 
відпустку», вам вар-
то завітати на хоча б 
один з цих фестива-
лів. Саме у лютому є 
можливість поласу-
вати найсмачнішим 
глінтвейном та до-
машніми запашними 
млинцями.

Незвичайні «казкові» емоції 
подарують вам гастрономічні, 
алкогольні, спортивні фестива-
лі в лютому. У останньому міся-
ці зимового періоду є купа різ-
номанітних розваг, що можуть 
стати незабутніми. До того ж, 
не варто забувати – права по-
ласувати чимось смачненьким, 
коли забажається, ніхто не від-
міняв. Отож, обирайте та виру-
шайте саме туди, де ваші очі ся-
ятимуть лише від задоволення!

1. Фестиваль льодових 
скульптур у «Мануфактурі»

Дата: 4-5 лютого 2017 року
Місце проведення: Київ-

ська обл., с. Ходосівка, Обухів-
ське шосе-2, Аутлет-містечко 
«Мануфактура.

Для гостей фестивалю укра-
їнські скульптори покажуть свою 
майстерність у створенні різнома-
нітних чарівних льодових фігур. 
Усі охочі зможуть познайомитися 
з роботами майстрів та навчитися 
основним технікам виготовлення 
льодових скульптур. У рамках 
фестивалю на вас очікують май-
стер-класи для найменших від-
відувачів та широкий асортимент 
ароматного гарячого глінтвейну. 
Також на території «Мануфакту-
ри» ви можете відвідати різнома-
нітні кафе та ресторани.

2. Десятий ювілейний 
фестиваль-триб’ют 
пам’яті Курта Кобейна 
«Куртодром-2017»

Дата: 11 лютого 2017 року
Місце проведення: м. Оде-

са, Одеська філармонія
У залі Одеської філармонії 

відбудеться десятий ювілейний 
фестиваль-триб’ют пам’яті Кур-
та Кобейна «Куртодром-2017», 
на якому зберуться шануваль-
ники культової групи «Nirvana». 
Фестиваль традиційно при-
урочений до дня народження 
легендарного вокаліста групи 
Курта Кобейна. Організатори 
анонсують, що ювілейний «Кур-
тодром-2017» буде проведено в 
незвичайному для фестивалю 
форматі. Цього разу легендарні 
хіти виконуватимуть за участю 
симфонічного оркестру.

«Куртодром» – це фестиваль 
пам’яті талановитого музиканта, 

життя якого обірвалося в 27 років 
через наркотичну залежність. Ор-
ганізатори підкреслюють, що цей 
фестиваль – не тільки свято для 
всіх шанувальників творчості Кур-
та Кобейна й любителів драйвової 
рок-музики, але також і соціальна 
акція, спрямована на боротьбу 
з наркоманією та пропагування 
здорового способу життя серед 
музикантів і слухачів.

3. Восьмий фестиваль 
млинців «Ужгородська 
ПАЛАЧІНТА»

Дата: 11-12 лютого 2017 року
Місце проведення: відбу-

деться у Боздоському парку в 
Ужгороді.

Це гастрономічний фести-
валь з різноманітною культурною 
і розважальною програмою, яка 
об’єднує українські та закарпат-
ські традиції з сучасними тенден-
ціями. Назва фестивалю похо-
дить від угорського «Палачінта» 
(palacsinta) – млинчик. Під час 
свята можна буде поласувати не 
тільки млинцями-палачінтами, 
які будуть пекти на відкритому 
повітрі прямо на очах відвідувачів, 
але і бограчем, ковбасками і шаш-
ликами, закарпатським медом і 
вином. Крім смачненького, запла-
новані народні гуляння, концерт, 
конкурси, а також традиційне 
спалення опудала зимової воло-
дарки «Мари». Також фестиваль 
матиме благодійне спрямування. 
Разом з Рухом підтримки закар-
патських військових готуються 

заходи для збору коштів задля 
потреб армії, а підприємці відда-
дуть на ці цілі частину виручки.

4. ICE TRAIL – 
ультрамарафон крижаним 
покривом річки Уж

Дата: 18 лютого 2017 року
Місце проведення: від-

будеться перший забіг серії 
Ukrainian Trail League – ICE 
TRAIL. Подія проходитиме на те-
риторії Коростенського р-ну Жи-
томирської області в селі Горщик.

Підкорення головної траси 
змагань Ice Trail 50 км, де 50% кі-
лометражу проходить замерзли-
ми поверхнями водойми, може 
стати першим кроком до отри-
мання звання кращого бігуна 
UTL 2017. Варто зауважити, що 
для учасників, які не готові брати 
ультрамарафонську дистанцію 
50 км, в рамках фестивалю ICE 
TRAIL буде проведено коротші 
забіги: Winter Fun 10 км – хто ви-
рішив спробувати себе в трейлах 
під хештеги вперше та Snow Trail 
25 км – для тих, хто в темі. Ультра-
марафон є частиною Ukrainian 
Trail League, забіги якої прохо-
дитимуть в різних регіонах та за 
різних природних умов. Для ICE 
TRAIL обрано красиву місцевість 
Житомирського Полісся із за-
мерзлими водоймами річки Уж.

Куди саме їхати відпочива-
ти й відчути драйв – обирати 
саме вам. Головне, щоб настрій 
був чудовим, а шлях – легким. 
Зробіть свій вибір!
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Справа про вбивство олександра Жадька: 
експерти підтвердили, що на відео, 
вилученому з відеокамер в день вбивства, 
зображений обвинувачений

У Житомирі обіцяють 
платити за сфотографоване сміття

У судовому засідан-
ні по справі вбивства 
Олександра Жадька 
судовий експерт під-
твердив, що на відео, 
яке вилучили з відео-
камер в день вбивства, 
зображений обвину-
вачений Довгалюк В.

Судовий процес по справі 
вбивства Олександра Жадька 
триває вже третій рік. Вбив-
ство сталося у липні 2014 у 
селі Зарічани. Тіло 43-річного 
Олександра знайшли з десят-
ком ножових поранень. Тим 
часом обвинувачений Довга-
люк В. знаходиться на волі: 
Корольовський районний суд, 
а саме суддя Олена Рожкова, 

відпустила його під заставу у 
200 тис. грн.

Зі слів брата загиблого 
Жадька Юрія, на минулому су-
довому засіданні 26 грудня 2016 
року була досліджена комісійна 
судово-психологічна експертиза 
державної експертної установи 
КНІСЕ, у якій чітко було під-
тверджено, що особа, яка була 
зображена на усіх досліджува-
них експертами відеофайлах, це 
була одна і та сама особа, тобто 
обвинувачений Довгалюк В.

Проте зі сторони захис-
ту з’явилися деякі запитання 
щодо досліджуваної частини 
експертизи, тому суд за кло-
потанням державного обви-
нувачення ухвалив рішення 
про виклик та допит експер-
тів у судовому засіданні 20 
січня 2017 року. «Державний 
судовий експерт в судовому 
засіданні зазначив, що осно-

вні маркери невербальної по-
ведінки осіб, які зазначені 
на усіх досліджуваних віде-
офайлах, чітко співпадають, 
тому з максимально високим 
ступенем впевненості може 
констатувати, що на відео зо-
бражена одна і та ж сама осо-
ба, тобто обвинувачений До-
вгалюк В. Саме він слідкував в 
день вбивства за моїм братом 
з місця його роботи в Жито-
мирі та аж до самого будинку 
в с. Зарічани. Обвинуваченого 
Довгалюка бачили сусіди, як 
він вибіг з будинку мого бра-
та та побіг в напрямку лісу, 
ховаючи обличчя під капю-
шоном. Також на цьому судо-
вому засіданні суд з якогось 
дива відмінив своє попереднє 
рішення щодо надання копії 
жорсткого диску. Цей жор-
сткий диск був попередньо 
сфальсифікований (це під-

твердила державна експерти-
за) та наданий стороною об-
винуваченого Довгалюка до 
суду. В своєму рішенні суд по-
силався на відсутність техніч-
них можливостей скопіювати 
жорсткий диск, таким чином 

обмежуючи права потерпі-
лих на повноту та всебічність 
ознайомлення з матеріалами 
справи», – повідомив брат 
загиблого Юрій Жадько. На-
ступне судове засідання від-
будеться 8 лютого 2017 року.

Юлія Довбня

Житомирські пар-
ки та вулиці, тротуа-
ри й двори буквально 
встелені сміттям – від 
поодиноких недо-
палків та папірців до 
цілих куп непотребу. 
Бруд навколо став на-
стільки звичним, що 
багато хто взагалі не 
помічає його, сприй-
маючи як невід’ємну 
частину пейзажу.

У Житомирі протягом лю-
того та квітня розпочинається 
пілотний період соціального 
проекту «Я за чисте місто», який 
покращить екологічну ситуацію 
в місті. Про це розповів голова 
Житомирської обласної моло-
діжної громадської організації 
«ХХІ покоління» Віталій Сівко 
під час прес-конференції в Жи-

томирській міській раді 26 січня.
«У Житомирській області 858 

смітників складають більше 760 
гектарів. Це все негативно впли-
ває на здоров’я, на стан екології, 
на чистоту землі, повітря, води. 
Нам дуже важливо донести необ-
хідність покращення екологічної 
ситуації в місті, і тому ми роз-
починаємо проект, який дасть 
можливість мешканцям Жито-
мира жити у чистоті. Ми відчува-
ємо відповідальність за майбутнє 
Житомира та України, і тому ми 
починаємо будувати свідомість з 
простого і зрозумілого – з чисто-
ти», – зазначив Віталій Сівко.

За його словами, кожен жи-
томирянин та гості міста, які 
сфотографують засмічені місця 
та людей, котрі смітять, мають 
надіслати фотографії на елек-
тронну адресу проекту й отри-
мати за це грошову винагороду. 
Головними умовами є те, що фо-
тографія має бути якісною: ви-
димість обличчя людей, номери 
будинків, номери автомобілів, 
вулиць міста Житомира. Особи, 
які не досягли 18 років – не змо-
жуть взяти участь в цій акції.

«Перші два місяці – пілотні. 
Це досить велика і складна ро-

бота, яка в Україні ще не впрова-
джувалася. Щоб ідентифікувати 
особу, яка надала фото, вона має 
надіслати копію першої сторін-
ки паспорта. (Особисті дані ніде 
не будуть використані). Матеріа-
ли будуть зібрані та передані на 
розгляд міськвиконкому. Потім 
відбуватиметься сплата штрафу 
порушниками. Щоб мотивувати 
тих громадян, які помічають, що 
відбувається навколо, хочемо по-
дати на виконком пропозицію 
про матеріальне заохочення таких 
людей», – наголосив Віталій Сівко.

Також проектом передбаче-
но встановлення сміттєвих ба-
ків для роздільного збору сміт-
тя. «За рік в Україні викидають 
800 тис. т пластику, 1,5 млн т 
паперу та картону, 1 млн т скля-
ної тари, 30 тис. т кольорових 
металів, 897 тис. т харчових від-
ходів. У Житомирі є смітники, 
але дуже мало з них призначе-
ні для розподілу сміття. Якщо 
людина забажала розподіляти 
сміття на пластик, скло, метал 
і твердо-побутові відходи, тоді 
їй доведеться везти своє сміт-
тя кудись, де такий контейнер 
є, або просто підлаштуватися 
під ситуацію і викидати сміт-

тя в загальний контейнер», – 
сказав він. На завершення ор-
ганізатори повідомили, що цей 
проект планують продовжити 
і у наступному році. «Щоб по-
класти край навалі сміття, ми 
розробили проект «Житомир – 
не смітник», який минулого 

року у голосуванні за проекти 
бюджету участі посів четверте 
місце і має бути реалізований 
упродовж року, – уточнила ав-
тор проекту «Житомир – не 
смітник», виконавчий директор 
агенції регіонального розвитку 
«Молодь України» Ірина Мороз.
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Жити у Житомирі – добре,  
а ще краще «жити Житомиром»

Микола Корзун

Саме таке гасло спо-
відує ювіляр Георгій 
Мокрицький. 30 січня 
2017 року в актовому 
залі обласної науко-
вої бібліотеки імені 
О.Ольжича відбулася 
важлива, цікава подія,  
яку, без сумніву, мож-
на кваліфікувати і як 
знакову.

Біля півтори сотні житоми-
рян та гостей нашого міста зібра-
лися у приміщенні найголовні-
шої книгозбірні Житомирщини, 
щоб привітати із 65-річчям від 
дня народження відомого жито-
мирянина Георгія Мокрицького.

Спадщину Георгія 
Мокрицького ще ніхто  
не дослідив

У багатьох анонсах, які спові-
щали житомирян про цю подію 
та запрошували до участі у ній, 
зазначалося, що це буде «твор-
чий вечір Георгія Мокрицького». 
Насправді зустріч, яка мала чітко 
окреслену назву «У колі років, у 
колі друзів» стала своєрідним бе-
нефісом відомого (а точніше – ви-
датного) краєзнавця та пропаган-
диста історії рідного краю Георгія 
Мокрицького. Біля трьох десятків 
промовців, які вітали найвідомі-
шого на Житомирщині краєзнав-
ця, видавця десятків власноруч 
написаних книжок, активного і 
талановитого дослідника та по-
пуляризатора історії поліського 
краю, так і не змогли встановити 
точного виміру творчої спадщини 
Георгія Мокрицького.

Воно й не дивно, бо написа-
ні Георгієм Павловичем замітки, 
статті, наукові розвідки та моно-
графічні праці, створені ним ху-
дожні фотоальбоми, туристичні 
довідники та інші довідкові мате-
ріали, якими звикли послуговува-
тися вчителі, чиновники держав-
них установ і просто небайдужі 
до історії свого краю люди, давно 
обчислюються тризначними циф-
рами. Власне кажучи, то не є не-
доліком, бо ж прийде час і підсу-
мують, паспортизують і скажуть 
точніше і виразніше,скільки й 
чого написав та відновив у пам’яті 
нащадків нинішній ювіляр. Бо 
насправді вивчити творчу, літера-
турну, журналістську  спадщину 
Георгія Мокрицького доволі важ-

ко, адже в його особі органічно 
поєднані талант та завзяття до-
слідника, вмілого організатора та 
активного громадського діяча. І, 
тим не менше, вечір «У колі дру-
зів, у колі років» став не лише на-
годою для відзначення та вшану-
вання нашого видатного земляка, 
який головним лозунгом свого 
життя вже давно обрав слова 
«жити Житомиром», але й приво-
дом для замислення над багатьма 
проблемними питаннями нашого 
повсякдення. Адже будь-які до-
сягнення, починання, ініціативи 
та намагання Георгія Мокрицько-
го вимагають розвитку, сприяння, 
поширення та осмислення. Ні, 
йдеться не лише про його книги, 
довідники та альбоми, які Георгій 
Павлович вже давно успішно ви-
дає у власноруч організованому 
видавництві «Волинь». Йдеться не 
лише про ті екскурсії для гостей 
Житомира, які проводить Георгій 
Мокрицький і які мають шале-
ний успіх у найбільш вибагливої 
публіки. Навіть не про органі-
зовані ним та його соратниками 
телевізійні передачі з історич-
но-краєзнавчої тематики. Все це 
можна назвати лише геніальними 
імпульсами, потрібними для гро-
мади ініціативами, які важливо 
вдосконалювати, розвивати і зба-
гачувати.

У Мокрицького – ювілей!  
Це – сигнал для влади

І якраз у тому й полягає мис-
тецтво влади, професіоналізм тих 
чи інших чиновників, які мають 
всебічно сприяти тим напрямам 
досліджень і пошуків, означених 
у творчості Георгія Мокрицького. 
Адже наскільки універсальним 
та всебічним у своїх вміннях не 
був Георгій Павлович, скільки не-
вичерпною може здаватися його 
творча натура, все ж таки недарма 
кажуть і часто згадують вислів, що 
«один у полі не воїн». Можна, звіс-
но, зауважити, що навколо нього 
вже давно сформувалася чимала 
група таких же дослідників-ама-
торів, які, не покладаючи сил, 
пропагують і здобутки свого ко-
леги, й загалом – історію та куль-
туру рідного краю. Проте, знову ж 
таки – не про них мова. Річ у тім, 
що Житомир і Житомирщина, 
маючи величезний людський по-
тенціал науковців, краєзнавців, 
любителів багатьох видів туриз-
му, часто залишається на «задвір-
ках» мистецько-культурних про-
ектів всеукраїнського масштабу, 
розвитку та популяризації свого 
історико-культурного іміджу та 
сучасної «візії» за межами області, 
а ще більше – за кордонами на-
шої держави. Створення всіляких 

«брендів», намагання виокреми-
ти своє місце у напрочуд багато-
му регіональному українському 
різнобарв’ї відбувається в Жито-
мирі без належної координації, 
майже без участі науковців, мис-
тецтвознавців, а відтак – навіть від 
спроб певної консолідації інтелі-
генції міста та Житомирщини за-
галом. Адже сьогодні важливо і, 
мабуть, таки вже час згадати про 
те, що у нашому місті ще років 
із 5-7 тому діяло в чомусь уні-
кальне, самобутнє і однозначно 
продуктивне у напрямі система-
тизації краєзнавчого руху Жито-
мирщини «Товариство дослідни-
ків Волині». Так, багатьма своїми 
здобутками та славними сторін-
ками своєї діяльності воно завдя-
чувало подвижницькій роботі 
незабутнього краєзнавця, профе-
сора Миколи Костриці. Але ж у 
Житомирі і, загалом у ряді міст 
та районів Житомирської об-
ласті, залишилася ціла плеяда 
аматорів-краєзнавців. Сьогодні 
зрозуміло, що реанімувати кра-
єзнавчий рух, пошукову діяль-
ність обов’язково потрібно, але це 
практично неможливо зробити 
без участі держави та влади.

Адже не можна послуговува-
тися і повністю покладатися лише 
на ентузіазм і відданість таких лю-
дей, як Георгій Мокрицький та 
достатньо поріділу в останні роки 
когорту його послідовників. Тре-
ба їм всіляко допомагати, однак 
сам процес гуманітарного життя 
треба вміло, непомітно, але впев-
нено та наполегливо спрямову-
вати. Лише зустріч «У колі років, 
у колі друзів», яка минулого по-
неділка відбулася у приміщення 

обласної наукової бібліотеки, ще 
раз засвідчила, що культурно-
мистецьке осердя житомирського 
Полісся ще несамовито багате сво-
їми різноманітними потенціала-
ми. Можливо, це символічно, але 
представники влади, які прийшли 
привітати Георгія Мокрицького із 
гарними словами та подарунками, 
так і не змогли (чи не захотіли) до-
чекатися завершення справді гар-
ного і вміло організованого дійства. 
Звісно, чиновницький час, повсяк-
часні проблеми, нагальні питання, 
термінові зустрічі, виклики, нара-
ди тощо – то речі дуже важливі. 
Однак можливість відчути «нерв» 
художньо-мистецької «тусовки» 
Житомира пішла б на користь 
будь-якому чиновнику, причетно-
му до життя міста та області.

Цікаво, що ювілей Георгія 
Мокрицького змушує пильніше 
та уважніше придивитися до ба-
гатьох напрямків наукового, мис-
тецького та культурного життя 
Житомирщини. Адже, знову ж 
таки, до переліку багатьох звань, 
нагород та громадських посад 
нашого видатного краєзнавця-до-
слідника вже тривалий час нале-
жить і керівництво в обласному 
«Товаристві охорони пам’яток 
історії та культури». І тут-таки, 
наша влада мала б прийти на 
поміч членам цієї ще й досі авто-
ритетної громадської структури, 
яка великою мірою сьогодні живе 
й працює завдяки натхненню 
та ініціативі невтомного Георгія 
Мокрицького. Тим паче , що за-
раз у місті Житомирі, а подекуди 
й у ряді районів Житомирщини, 
пам’ятки досить чітко стали не 
стільки предметами сучасної по-

літики, скільки суб’єктами полі-
тиканства, безплідних суперечок і 
судової тяганини. І тут важливою 
є знову ж таки системна, послідов-
на, вміла і делікатна робота орга-
нів влади. Не менш важливою є 
ще одна галузь нашого життя, яка 
поки що не стала на Житомирщи-
ні галуззю її успішної економіки.

Йдеться про туризм. Про про-
блеми туристичного господар-
ства Житомирської області варто 
написати окремо, але ж і тут без 
напрацювань та підходів, які про-
пагує Георгій Мокрицький, не 
обійтись. Хоча куди важливіше – 
просто не обходити це важливе 
питання, яке вже давно здатне 
прославити наш край і відчутно 
покращити добробут полісян. 
Краще, все ж таки, прямувати 
тими туристичними стежками-
маршрутами, які упродовж кіль-
кох років створювали студенти 
житомирської філії Київського ін-
ституту бізнесу та технологій під 
орудою свого улюбленого викла-
дача Георгія Павловича Мокриць-
кого. Тож, панове від влади, вже 
давно час використовувати потен-
ціал та багатющі напрацювання 
нашого нинішнього ювіляра куди 
продуктивніше, перспективніше і 
ширше. І вже наступний ювілей, 
який Георгій Мокрицький від-
значатиме вже менш як за п’ять 
років, вшанувати краєзнавця й до-
слідника, підприємця й видавця 
та викладача прийдуть не лише 
окремі видатні та поважні осо-
бистості, але й колективи певних 
галузей Житомирщини, які до 
того часу отримають підтримку і 
матимуть можливість звітувати не 
менш потужно, ніж сам ювіляр.
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Переселенці та учасники 
АТО отримуватимуть 
безоплатну правову  
допомогу незалежно 
від доходу

5 січня 2017 року набу-
ли чинності внесені зміни 
до Закону України «Про 
безоплатну правову до-
помогу». Тепер суб’єктами 
безоплатної правової до-
помоги є також вимушені 
переселенці; люди які мають 
статус учасника бойових дій 
чи звернулися по отриман-
ня такого статусу; люди чий 
дохід не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб; люди, 
які отримують пенсію або 
соціальну допомогу у роз-
мірі, що не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб.

З 1 січня 2013 року без-
оплатна вторинна правова 
допомога надається особам, 
до яких застосовано адміністра-
тивне затримання; адміністра-
тивний арешт; які затримані за 
підозрою у вчиненні злочину; 
до яких як запобіжний захід 
обрано тримання під вартою; 
у кримінальних провадженнях 
стосовно яких відповідно до 
положень кПк України захис-
ник залучається слідчим, про-
курором, слідчим суддею чи 
судом для здійснення захисту за 
призначенням або проведення 
окремої процесуальної дії.

З 1 липня 2015 року без-
оплатна вторинна правова 
допомога надається також у 
цивільних та адміністративних 
справах, а також потерпілим та 
свідкам у кримінальних про-
вадженнях, зокрема: мало-
забезпеченим; дітям-сиротам 
та дітям, позбавленим батьків-
ського піклування; біженцям; 
ветеранам війни (у тому числі 
учасникам аТО), інвалідам та 
іншим, відповідно до ст.14 
ЗУ «Про безоплатну правову 
допомогу».

З 1 вересня 2016 року у 
Житомирській області на ви-
конання доручення міністра 
юстиції розпочали роботу 19 
бюро правової допомоги.  Зо-
крема андрушівське, любар-
ське, Попільнянське, романів-
ське, ружинське, Чуднівське, 
Брусилівське, коростишівське, 
радомишльське, Черняхівське, 
лугинське, малинське, На-
родицьке, Овруцьке, Хоро-
шівське, Баранівське, Єміль-
чинське, Олевське, Пулинське 
бюро правової допомоги.

Адреси місцевих центрів 
та бюро правової допо-
моги Ви можете знайти на 
сайті регіонального центру 
з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги 
у Житомирській області у 
рубриці «контакти».

КолонКаолександр величко: «Порядність, відповідальність, 
щирість у ставленні до людей і наполеглива 
щоденна праця допоможуть звернути гори»

Анна Сергієнко

Журналісти «20 хви-
лин» продовжують 
спілкуватися з депу-
татами Житомир-
ської міської ради в 
рамках проекту «Твій 
місцевий депутат» і 
дізнаватися про їхні 
здобутки, які пішли 
на користь житоми-
рянам.

Цього разу ми вели розмову 
з директором ЗОШ №10, депута-
том Житомирської міської ради 
та секретарем комісії з соціально-
гуманітарних питань, котрий по-
ділився своїми враженнями про 
роботу міської ради та власними 
досягненнями на посту народного 
обранця.
� «20»: Коли і чому виріши-

ли балотуватись у депутати 
міської ради?

- Вперше я став депутатом у 
2010 році. По-перше, я вчитель пра-
вознавства і тривалий час працюю 
з дітьми в школі та зі студентами 
у виші. На заняттях неодноразово 
піднімали питання про проблеми 
у державі, пов’язані з корупцією, не-
можливістю відстояти свою право-
ту та захистити себе. І я неоднора-
зово ловив себе на думці, що якщо 
я як вчитель просто констатую ці 
проблеми і нічого не роблю, щоб 
це змінити – мабуть займаю непра-
вильну позицію. Тому і прийшла 
така ідея – балотуватися в депутати, 
щоб почати щось змінювати.
� «20»: Ви пішли на вибори 

від ВО «Батьківщина». Чому 
саме ця політсила?

- Це не секрет, що партія «Гро-
мадянська позиція» знаходиться 
в опозиції до діючої влади. Тому 
якоїсь співпраці у 2015 році бути 
не могло, адже ті речі, які робив 
уряд, ми не розділяли і не під-
тримували. Щодо «Батьківщи-
ни», то десь збігаються наші під-
ходи і принципи.

У свій час наш лідер Анато-
лій Гриценко балотувався від цієї 
партії до Верховної Ради і був 
членом фракції. Однак пізніше, 
коли побачив, що впливати ні 
на що не може, зробив вольовий 
крок – написав заяву і добро-
вільно відмовився від обов’язків 
нардепа. Тому, зважаючи на той 
момент, що вже була співпраця з 
«Батьківщиною», поспілкувались 
з місцевими лідерами та домови-
лися про умови співпраці.
� «20»: Чи не шкодуєте про 

прийняте рішення?

- Я взагалі не люблю про 
щось шкодувати. Вважаю, те, що 
відбулося, було правильним кро-
ком. І зараз наше завдання – у 
наступних виборах брати участь 
самостійно. 
� «20»: До складу якої комі-

сії ви входите? Та які важливі 
рішення з вашої «подачі» були 
підготовлені?

- Я є секретарем постійної ко-
місії з соціально - гуманітарних 
питань міської ради. Не один раз 
на рік я ініціюю на комісії питан-
ня дефіциту коштів для оплати 
заробітньої платні педагогічним 
працівникам. Останні 5-6 років 
відбувається наруга над освітяна-
ми в Україні і, зокрема, у Жито-
мирі. У кожному бюджеті, який 
закладався наприкінці грудня, де-
фіцит виплати заробітньої плати 
освітнім і медичним працівникам 
складав порядку двох місяців. Я 
був одним з депутатів, який ні-
коли не голосував за міський бю-
джет. Якщо там «дірка» по зарп-
латі, то цього не можна робити. 
Адже це нечесно та непорядно по 
відношенню до вчителя.

Також мені як педагогу болить 
проблема забезпечення учнів 
підручниками. Неодноразово 
виступав на сесіях міської ради з 
проектами рішень, зверненнями 
до різних чиновників про те, щоб 
забезпечили дітей 4х - 8-х класів 
підручниками. Зараз ситуація 
трохи вирівнялася і проблема по-
ступово вирішується.

Ще одна тема, яка є в багатьох 
моїх виступах на сесіях міськради, 
стосується сфери житлового гос-
подарста. Адже за останні роки 
там не було тих позитивних змін, 
на які всі чекали. Тому люди по-
чали активно створювати ОСББ, 
однак зіштовхнулися з перешко-
дами з боку ЖЕКів.
� «20»: Чи є у вас власна 

приймальня? Коли і з яких 
питань до вас можуть при-
йти люди?

- Я завжди спілкувався з 
людьми і говорив: «Друзі, давайте 
спробуємо щось змінити. Я вам 
не обіцяю золотих гір, бо я там 
ніколи не був. Однак я обіцяю 
три речі, які я точно зроблю». 
По-перше, я обіцяв бути постій-
но на зв’язку. Мій номер мобіль-
ного телефону можна знайти на 
сайті міської ради. По-друге, я 
пообіцяв постійно проводити 
особистий прийом громадян. 
Щотижня я спілкуюся з житоми-
рянами кожного четверга з 16:00 
до 18:00 за адресою: вул. Михайла  
Грушевського, 91, 2-й поверх (ко-
лишнє примішення підприєм-
ства продтоварів).

Також я обіцяв, що буду постій-
но звітувати. У попередній каденції 
двічі на рік звертався до своїх меш-
канців зі звітом, що зробив на окрузі, 

на що витратив депутатські кошти, з 
якими проектами рішень виступав. 
Зараз вже майже завершив звіт за 
2016 рік, який буде розповсюджений 
по скриньках виборців.
� «20»: З якими питаннями 

найчастіше звертаються жи-
томиряни та чим ви можете їм 
реально допомогти?

- За останній рік 80% звернень 
стосуються матеріальної допомо-
ги. Приходять люди, які мають 
онкохворих дітей, дітей з обме-
женими можливостями або які 
мають серйозні захворювання. У 
2016 році половину депутатських 
коштів я спрямував на матеріаль-
ну допомогу. Інші 20% стосували-
ся проблеми створення ОСББ та 
інших побутових проблем.
� «20»: Що вам вдалося 

зробити як депутату цієї ка-
денції?

- Я максимально намагався 
лобіювати освітянські питання 
та виділення коштів з міського 
бюджету на потреби освіти. Пев-
ним чином вдалося вплинути на 
якість роботи транспорту. Нео-
дноразово виступав і проти під-
няття цін на проїзд. 

Також за рік цієї каденції 
вдалося заасфальтувати майже 
всі прибудинкові території на 
своєму окрузі. Думаю, в цьому 
році вдасться доасфальтувати всі 
інші ділянки.

Зараз я працюю директором 
школи № 10. Коли мене представ-
ляли вперше та провели екскурсію, 
я попросив показати спортивну 
залу. Однак був шокований, коли 
дізнався, що її взагалі немає. Тому 
я сказав, що в нас у школі має бути 
спортзал. Після чого ініціював ви-
ділення коштів на проект будів-
ництва. Вже у минулому році нам 
було виділено 4 млн 200 тис, і 1 ве-
ресня почався процес будівництва.
� «20»: Яке рішення місь-

кої ради ви вважаєте най-
скандальнішим або таким, 
яке шкодить городянам і 
Житомиру?

- Якщо брати останню каден-
цію, то тут влада намагається уни-

кати різких питань. Вони пропус-
тять їх декілька разів через комісії, 
погоджувальні ради і на виході 
ми їх практично не бачимо. Якщо 
брати попередню каденцію, то 
там була інша ситуація. Це був 
бульдозер, який зрівнював все на 
своєму шляху.
� «20»: Чи вважаєте, що у 

місцевих депутатів є достат-
ньо повноважень, аби впрова-
джувати реальні зміни у місті?

- Більше можливостей у де-
путатів є тоді, коли вони мають 
власну фракцію. Адже фракція – 
це потужний інструмент, з яким 
рахуються. Якщо ти не належиш 
до фракції – тобі буде дуже важко. 
Адже в попередній каденції я був 
один і відчув цей спротив на собі. 
Але, незважаючи на це, «вибивав» 
кошти на свій округ. 

Крім бажання, має ще бути 
моральність, бо люди це тонко 
відчувають. Якщо ти нещирий і 
нечесний, то результату не буде. 
Порядність, відповідальність, щи-
рість у ставленні до людей і напо-
леглива щоденна праця допомо-
жуть «звернути гори».
� «20»: Як ви вважаєте, які 

потрібно зробити першочер-
гові кроки для покращення 
Житомира?

- По-перше, потрібно припи-
нити пропускати всі бюджетні ко-
шти через власні кишені. Не буду 
називати конкретні призвіща, але 
не секрет, що таких чиновників 
достатньо. Тому потрібно таким 
особам припинити лобіювати свої 
особисті інтереси, не намагатися 
на всьому заробити, а дійсно дати 
працювати підприємцям-підряд-
никам, які б дійсно робили наше 
місто кращим. По-друге, потрібно 
бути ближчими до людей. Дуже 
багато речей, які влада робить в 
місті, не завжди узгоджуються з 
житомирянами. Тобто впрова-
джується якась річ, вона ніби-то й 
непогана, але люди про це нічого 
не знають. Це викликає нерозумін-
ня або несприйнятття в спільноті. 
Тому потрібно постійно комуніку-
вати з людьми і доносити їм ідеї.
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3-кімнатна, вул. Перемоги
1 000 000 грн

dom.ria.com/id/9533873
Дмитро

площа: 51/-/- м²
поверх: 2/2, цегла
Офісний ремонт, 3 розд. кабінети,
фасадна сторона.

(067) 933-29-51

перевірена квартира

19 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
542 857 грн

dom.ria.com/id/12534103
Світлана

площа: 36/19/7 м²
поверх: 7/9, панель
Квартира з хорошим косметичним
ремонтом. Торг.

(098) 415-55-79

перевірена квартира

15 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
857 143 грн

dom.ria.com/id/11117718
Анна

площа: 65.95/41/7.4 м²
поверх: 3/9, цегла
Жилий стан, лічильники, балкон,
лоджія.

(067) 787-86-55

перевірена квартира

26 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
828 571 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

3-кімнатна, Центр
1 195 457 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

4-кімнатна, Вокзал
937 143 грн

dom.ria.com/id/11605128
Галина

площа: 65/45/15 м²
поверх: 4/5, панель
Авт. опалення, ремонт, кухня-
студія, утеплена ззовні, гарний
тихий двір, підвал.

(067) 412-11-86

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
385 714 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

2-кімнатна, Польова
600 000 грн

dom.ria.com/id/11446244
Валентина

площа: 56/38/10 м²
поверх: 6/9, цегла
Продам квартиру в гуртожитку,
але це окрема квартира. Роздільні
кімнати. Все з ремонтом, МПВ.

(097) 464-63-30

перевірена квартира

10 фото
 на сайті

1-кімнатна, Польова
457 143 грн

dom.ria.com/id/12343826
Юлія

площа: 24/12/5 м²
поверх: 6/9, цегла
Вбудовані кухонні меблі, бойлер,
нова сантехніка, МПВ, лоджія,
кондиціонер. Гарний стан.

(097) 020-55-10

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

2-кімнатна, Промавтоматика
685 714 грн

dom.ria.com/id/12729708
Світлана

площа: 52/30/9 м²
поверх: 8/9, панель
В житловому стані, не кутова,
частково ремонт, бойлер.
Реальним покупцям торг.

(093) 372-55-46

перевірена квартира

21 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

55
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°360°360°

360°360°360°
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Спортсменка анастасія Сухотська про любов 
до легкої атлетики, перемоги і поразки

У Житомирі відбувся семінар «Школи чорних поясів»

Анастасія Кузьмич

Призерка чемпіонатів 
України з легкої атлетики 
Анастасія Сухотська нині 
поєднує навчання на дру-
гому курсі в ЖДУ ім. Івана 
Франка на факультеті фі-
зичного виховання зі що-
денними тренуваннями. 
Дівчина переконана – попе-
реду в неї безліч спортивних 
звершень і перемог.

� Як давно займаєшся легкою ат-
летикою і з чого починалося твоє за-
хоплення спортом?

- Займаюся вже більше 10 років. Усе 
почалося з того, що у мене сестра спортс-
менка, вона мене з собою привела.
� Пам’ятаєш свої перші змагання? 

Хвилювалася перед виступом?
- Мої перші в житті змагання прохо-

дили в Житомирі, це був чемпіонат об-
ласті. Як маленькій дитині мені, навпаки, 
було це цікаво – жодного страху, нові 
емоції. Ти просто стаєш і «несешся», по-
казуєш усе, на що здатна, щоб тренер був 
задоволений тобою.
� Яка перемога була найяскраві-

шою, а поразка – найприкрішою?
- Найяскравіший спогад – Чемпіонат 

України 2014 року в Києві. Перемога на 
ньому для нас з тренером стала приєм-
ною несподіванкою. Це був відбірковий 
чемпіонат на Чемпіонат Європи. Що сто-

сується поразок, то ми не ставимо І місце 
як самоціль і робимо ставки на призові 
місця, які, зазвичай, мені вдається здобу-
ти. Звісно, були змагання, на яких з тих 
чи інших причин я не показувала той 
результат, на який була готова. Але, за-
галом, змагань, які принесли тільки роз-
чарування, не було.
� У яких змаганнях востаннє бра-

ла учать?
- Це був чемпіонат України в Кірово-

граді, який проводився минулого року. 
Це мій останній старт у сезоні.
� Що тебе мотивує і надихає на за-

няття спортом?
- Мені допомагають підтримка моїх 

близьких, друзів, приклад мого тренера. 
Мотивують успішні спортсмени нашої 
країни: коли дивишся на них – хочеш 
досягати таких же висот або навіть кра-
щих результатів. Ну і власна, внутрішня 
мотивація.
� Дотримуєшся спеціальних 

спортивних дієт і суворого режиму?
- Якихось особливих дієт я не дотриму-

юся. Якщо потрібно – змінюємо дещо ре-
жим харчування, міняємо продукти… А 
от коли цілеспрямовано йдемо на якийсь 
чемпіонат – так, там потрібно менше їсти, 
бо у кожного спортсмена є певна вага, в 
якій він повинен виступати. Стараюся до-
тримуватися режиму сну, адже сон – най-
кращий відновник, харчуватися добре, 
вживати багато вітамінів. Усе залежить від 
сезону. Тренуюся 6 днів на тиждень, з по-
неділка по суботу, а в неділю – вихідний.
� Чи не складно жити в такому ре-

жимі постійних тренувань?
- За такий період часу втягуєшся, 

звикаєш. Організм знає навантаження і 
майже не помічає. Коли ж складніші тре-
нування – так, дещо важко, більше втом-

люєшся, хочеться більше спати, але це – 
робочі моменти, які присутні завжди.
� Які спортивні плани ставиш  

на майбутнє?
- Як і у кожного спортсмена – хочеться 

перемогти ще не на одному чемпіонаті, 
побувати на чемпіонатах Європи, світу, по 
можливості – потрапляти в фінали цих 
змагань. Якщо складеться – хотілося б і на 
олімпіаді, але олімпіади – це такі змаган-
ня, на які складно загадувати, потраплю 
чи не потраплю, та все ж хотілося б, щоб 
хоча б одна олімпіада в моїй спортивній 
кар’єрі була.
� Де і в яких умовах відбуваються 

тренування?
- Не можна сказати, що у нас погані умо-

ви для тренувань. Те, що зробили рекон-
струкцію манежу – це великий плюс і ми 
дуже вдячні, оскільки в тому манежі, який 
був раніше, було складно тренуватися. А 
тепер є новий манеж, сподіваємося, неза-
баром зроблять нормальну реконструкцію 
стадіону, бо готуватися на літній сезон без 
стадіону – майже неможливо. А загалом ви-
ходимо з того, що є. Десь краще, десь гірше, 
але спасибі за те, що є хоча б таке.
� А як складається ситуація з фі-

нансуванням поїздок на змагання? 
Чи не виникає в Житомирі з цим  
проблем?

- Для нас поїздки фінансує наша спор-
тивна школа. Все залежить від бюджету. 
Буває, тренери везуть за власний рахунок, а 
потім якась частина чи вся сума повертаєть-
ся. А загалом ми витрачаємо гроші лише на 
харчування і якщо виникають якісь додат-
кові витрати. По можливості тренери допо-
магають і вкладають свої гроші.
� Чим захоплюєтеся окрім спорту?
- Оскільки я навчаюся і тренуюся, віль-

ного часу практично немає. Переважно це 

просто відпочинок, або якісь прогулянки, 
малювання – щось таке, щоб відволікти-
ся. Часто слухаю музику чи дивлюся якісь 
фільми, бо після тренувань не особливо 
хочеться ще щось робити.
� Чи хотілося спробувати себе в  

іншому виді спорту?
- Можливо. Цікаво було б спробува-

ти, але поки що це не обговорюється, бо 
складно позбутися того, що займає біль-
шу половину твого життя. Легка атлетика 
вже увійшла у звичку і дуже подобаєть-
ся, тому інші види спорту навіть якось і  
не розглядаються.

Юлія Довбня

У Житомирі 29 січня на 
базі фізкультурно-оздоров-
чого комплексу «Динамо» 
відбувся семінар «Жито-
мирської школи чорних 
поясів». 

Організатором семінару виступили: 
рада айкідо України, федерація «АЙКІ ТЕ 
ГАТАНА РЮ» України, федерація спор-
тивно-прикладного фехтування Укра-
їни – клуб «КЛИНОК», м. Київ, – школа 
«ДАЙТО-РЮ АЙКІ-ДЗЮ-ДЗЮТСУ», 
«Школа бокса Віктора Сидоренка», Клуб 
традиційного фехтування «ХАТАМОТО».

За словами організаторів заходу, ме-
тою цих семінарів є виховання здорово-
го покоління.

«Такий семінар – унікальна подія, – 
розповідає президент всеукраїнської гро-
мадської організації «Федерація Айкі Те 

Гатана Рю» Юрій Москаленко. – Кожен 
вчиться один в одного. Рівень його учас-
ників дуже високий: багато з них мають 
«чорний пояс». Ми проводимо не просто 
майстер-класи, а перед цим ще й семіна-
ри, на яких розмовляємо з дітьми, роз-
повідаємо їм про значимість здорового 
способу життя і про вплив спорту на ста-
новлення людини як особистості.

У спортзалі зібралися більше 120 
бійців. У майстер-класі взяли участь 
як юнаки, так і дівчата, з різних видів 
єдиноборств.

В рамках семінару працювали 4 осно-
вних майданчики, де проводилися май-
стер-класи від справжніх професіоналів: 
майстрів бойових мистецтв, майстрів но-
жового бою, президента Федерації спор-
тивно-прикладного фехтування України 
та Клубу «КЛИНОК» Андрія Лісогора, 
чемпіона світу з професійного боксу, чем-
піона світу з кікбоксингу Віктора Сидорен-
ка, президента клубу традиційного фехту-
вання «ХАТАМОТО» Сергія Горбатко.

На початку програми тренери про-
водили розминку і показували, як пра-
вильно виконувати прийоми в ударній і 

захисній техніці.
– Головною метою майстер-класу ста-

ло зміцнення віри початківців-спортсме-
нів у власні сили, у здатність самого себе 
стати кращим на будь-якому етапі свого 
спортивного вдосконалення. І головний 
секрет успіху на цьому шляху – праця. 
Ніхто не буде обіцяти вам миттєвого ре-
зультату, але при правильному підході до 

занять, за наявності прагнення, завзятості, 
волі і мотивації відмінний результат є не-
минучим», – наголосив Юрій Москаленко.

На завершення організатори заходу 
подякували кожному за участь у цьому 
семінарі. Заняття з чемпіонами вийшло 
на славу. І хоча за три години тренуван-
ня довелося добряче попрацювати, юні 
спортсмени дізналися багато цікавого.
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ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

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

+38(044)592-03-92
+38(073)472-96-26

СВІТЛОТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

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)

HAPPY

ALYSSUMALYSSUM
Valentine’s Day!

in the

ВАС ОЖИДАЕТ:
Шоу-программа
(конкурсы, подарки, квесты)
DJ, ведущий
Караоке
Вкусная кухня
Фотосъёмка

Кто сделает предложение

своей половинке —
получит

Ждем Вас

14 февраля

начало в 2
0:00

пров. Львівський, 3а, тел.: 041-255-05-51, 068-289-44-90, 073-438-54-57

Викликай таксі 6000
без участі диспетчера

Це швидко
та зручно

реклама

реклама
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Що дасть електронний квиток житомирянам

Тема номера

Анастасія Кузьмич

Депутати Верховної 
Ради 17 січня узако-
нили запровадження 
електронного квитка 
у громадському тран-
спорті міст України. Як 
повідомив заступник 
житомирського місь-
кого голови Дмитро 
Ткачук, довгоочікувана 
транспортна реформа 
незабаром втілиться  
і в нашому місті.

Впровадження електро-
нного квитка у громадському 
транспорті Житомира містя-
ни сприймають неоднозначно: 
хтось вважає цю інновацію ак-
туальною і необхідною, а хтось 
шукає «підводні камені» і не 
впевнений у доцільності рефор-
ми в Житомирі. Попри все влада 
переконана – дуже швидко па-
сажири звикнуть до змін і змо-
жуть оцінити зручність та вигід-
ність транспортних пластикових 
карток.

Що вже готово і що ще не 
привезли?

Як розповів нам заступник 
міського голови Дмитро 
Ткачук, більша части-
на необхідного об-
ладнання вже 
надійшла до 
Житоми-
ра.

«Мобільні термінали, як і 
планувалося, надійшли в ми-
нулому році. Також є й сам 
програмний продукт, серверне 
обладнання вже встановлене і 
пройшло тестування. В прин-
ципі, система з мобільними тер-
міналами готова до роботи, – 
ділиться посадовець. – Далі 
нам мають ще надійти стаці-
онарні валідатори, котрі крі-
пляться на поручень для са-
мообслуговування громадян. 
Вони були замовлені в грудні й 
виготовляються в Чехії. Термін 
поставки близько 90 днів», – 
уточнив Дмитро Ткачук.

Однак відсутність у Жи-
томирі стаціонарних валіда-
торів не завадить розпочати 
впровадження е-квитків у обіг, 
оскільки на перехідний період 
у салоні працюватимуть кон-
дуктори, котрі валідуватимуть 
картки через мобільні термі-
нали й паралельно продавати-
муть паперові квитки.

Коли житомиряни зможуть 
придбати е-квитки?

Перші пробні екземпляри 
електронних квитків надій-
шли до Житомира ще 3 січня, 
чим Дмитро Ткачук похвалив-
ся на своїй сторінці у Facebook. 
У той же час уже замовлена і 
виготовлена перша партія 
службових карток для персо-
налу (для відкриття зміни, ска-
нування) і перші 5 тисяч квит-
ків для громадян, які замінять 
класичні проїзні.

«Розраховуємо, що у про-
даж квитки надійдуть у лю-
тому і вже з березня перші 

пасажири зможуть ними 
скористатися в транспор-

ті», – прогнозує заступник 
міського голови.

Де продаватимуться 
пластикові транспортні 
картки?

За словами Дмитра Ткачу-
ка, першими пунктами прода-
жу будуть стаціонарні пункти 
продажу проїзних. Далі, з роз-
ширенням кількості категорій 
громадян, які отримуватимуть 
картки (це, в першу чергу, піль-
говики) – розраховують, що  
відкриватимуться додаткові сер-
вісні центри.

«У подальшому ж постане 
питання щодо поповнення кар-
ток. Для цього ми відпрацьову-
ємо кілька варіантів, – ділиться 
посадовець. – Звісно, найзруч-
ніший варіант – це поповнення 
через мережу Інтернет або через 
стаціонарні платіжні термінали 
іВox. Крім того, ми відпрацьо-
вуємо ще один варіант – роз-
ширення мережі стаціонарних 
пунктів і можливість поповне-
ння у будь-яких тимчасових 
спорудах через угоди з підпри-
ємцями і оснащення їх терміна-
лами», – пояснює Ткачук.

Скільки коштуватимуть 
е-квитки у Житомирі?

«Взагалі система доволі гнуч-
ка і передбачає можливість кіль-
кох тарифних планів, – розпові-
дає заступник мера. – Оскільки 
спочатку ми відштовхуємося від 
абонентських місячних проїзних 
квитків, то, відповідно, розрахо-
вуємо, що вартість цього квитка 
залишиться на тому ж рівні. Тоб-
то якщо квиток коштує 140 грн, 
то і пакет місячного проїзду ко-
штуватиме 140 грн».

Надалі ж влада планує роз-
робити кілька пакетів послуг, які 
базуватимуться на різній кількос-

ті поїздок, унаслідок чого електро-
нні квитки матимуть диферен-
ційовану ціну, тобто чим більше 
поїздок – тим вигідніша ціна.

«Наша мета – зробити так, 
щоб ті, хто користуються тран-
спортом часто, могли сплачува-
ти за поїздку дешевше. Умовно 
кажучи, якщо людина купува-
тиме пакет на 30 поїздок, то ціна 
однієї буде, припустімо, 3,50 грн. 
Якщо пакет на 50 поїздок – то це 
вже буде, скажімо, 3 грн. Якщо ж 
це разова поїздка, то коштувати-
ме вона, умовно, 4 грн», – пояс-
нює Дмитро Ткачук.

В ідеалі, коли «охопиться» 
вся мережа міського транспорту, 
планують впровадити обраху-
вання поїздки хвилинами, тобто 
оплата відбуватиметься за час ко-
ристування транспортом. «Лю-
дина заходитиме у транспорт, 
валідуватиме квиток і протягом 
півгодини зможе здійснювати 
пересадки, не сплачуючи за про-
їзд повторно», – роз’яснює чи-
новник.

Скільки дадуть часу на 
«адаптацію»?

У мерії прогнозують, що пере-
хідний період триватиме близько 
півроку. Протягом цього часу кон-
дуктори прийматимуть оплату як 
готівкою, так і картками.

«Закон прийнято, але в дію 
він вступатиме лише за 3 міся-
ці, тож впродовж цього часу не 
можна буде просто оплачува-
ти проїзд картою без підтвер-
дження паперовим квитком, 
тобто кондуктор все одно ви-
даватиме квиток. Тому одразу 
відійти від паперових квитків 
і кондукторів ми не можемо, 
оскільки повинен пройти пері-
од адаптації для пасажирів», – 
розповів Дмитро Ткачук

Що робити людям без 
е-квитка?

Для тих, хто не матиме карт-
ки на етапі, коли кондукторів 
уже не буде в салоні, передбача-
ється варіант придбання і опла-
ти разового паперового квитка 
або на зупинці, або, як практи-
кують деякі міста, у водія.

«Звісно, кількість таких лю-
дей має бути мінімальною, адже 
якщо більшість людей користу-
ватиметься карткою і кількість 
таких транзакцій буде обмеже-
на, то ми цілком зможемо об-
ходитися без кондукторів», – пе-
реконаний заступник міського 
голови.

Скільки функцій 
виконуватиме картка?

У мерії планують, що посту-
пово електронний квиток ви-
конуватиме функцію не лише 
проїзного, а й буде пов’язаний з 
карткою житомирянина.

«Чим більше послуг буде на 
цій картці – тим більшою буде 
мотивація людей її мати, адже 
завдяки їй можна буде, напри-
клад, стати на чергу в полікліні-
ку, – ділиться Дмитро Ткачук. – 
Чому транспортна карта як 
основа? Тому що це – найбіль-
ший сегмент. Система дає мож-
ливості допрограмувати картку 
і додати додаткові сервіси. Тому 
починаємо ми як з транспортної 
картки, а далі це стане карткою 
житомирянина, яка отримає 
згодом додаткові можливості».

Таким чином «щасливі кви-
точки» незабаром відійдуть в 
історію, а Житомир долучиться 
до ряду міст, котрі серед перших 
наважилися підтримати «елек-
тронний експеримент».

Транспортна реформа! е-квиток: 
коли, навіщо і скільки коштуватиме?

Різний транспорт –  
один квиток

Чіткий облік 
пасажирів

Гарантоване право  
на пільговий проїзд

Економічна вигідність  
для постійних користувачів 
громадського транспорту

Багатофункціональність 
картки
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вилкул о пересмотре квот на поставку 
в еС: с европой можно и нужно садиться 
за стол переговоров и прагматично 
отстаивать украинские интересы

В 2016 году квоты на 
беспошлинную по-
ставку в ЕС ключевых 
для Украины товаров 
исчерпались менее 
чем за два месяца. 
Аналогичная ситуа-
ция наблюдается и  
в 2017 году. 

Это является серьезной про-
блемой для отечественных пред-
приятий, которые не могут ком-
пенсировать за счет рынков ЕС 
потерю традиционных рынков 
востока. Народный депутат, 
глава фонда «Украинская пер-
спектива» Александр Вилкул 
подчеркнул: «Для того чтобы 
поддержать отечественного 
производителя, необходимо 
восстанавливать отношения с 
традиционными рынками сбыта 
и договариваться с Европой о пе-
ресмотре квот».

На своей странице в Фейсбук 
политик написал:

«С Европой можно и нуж-
но садиться за стол перего-
воров и прагматично отстаи-
вать украинские интересы. В 
частности, это касается пере-
смотра экономической части 
«Соглашения об Ассоциации» 
с Евросоюзом. В условиях по-
тери традиционных восточных 
рынков, нынешние квоты (сколь-
ко Украина может ввезти в ЕС 
товара беспошлинно) не дают 
возможности развивать отече-
ственную экономику».

Как отметил Александр 
Вилкул, несмотря на все обеща-
ния власти, экспорт товаров из 
Украины продолжает падение: 
2013 = 59,1 млрд дол.; 2014 = 50,6 
млрд дол.; 2015 = 35,4 млрд дол.; 
2016 (прогноз) = 31,9 млрд дол.

«В прошлом году квоты 
на беспошлинную поставку 
в ЕС ключевых для Украины 
товаров исчерпались менее 
чем за два месяца! Продавать 
можно и больше, но уже с по-

шлинами, которые лишают 
произведенные на Украине 
товары конкурентного пре-
имущества», – сказал нардеп.

Он отметил, что в этом 
году, по состоянию на вторую 
декаду января (!) 2017 квоты 
на импорт украинского меда 
европейскими странами ис-
черпан на 100%, на 64% исчер-
пана квота на сахар, на 78% – 
на виноградные и яблочные 
соки. Заканчиваются квоты на 
зерно и мясо.

«Например, квота по зер-
ну составляет 1 млн тонн, а 
экспортирует Украина 28 млн 
тонн. А в 2016 году у нас во-
обще рекордный урожай по 
зерновым – более 66 млн тонн. 
Куда поставлять и на каких 
условиях? Украина произво-
дит 1,2 млн тонн куриного мяса 
в год. При этом Европа дала 
Украине беспошлинную квоту – 
16 тыс. тонн (это всего 1,3% от 
общего объема). Подчеркну – 
мы должны восстанавливать 
отношения с традиционными 

рынками и договариваться с 
Европой о пересмотре квот, 
чтобы поддержать отечествен-
ного производителя», – отме-
тил Александр Вилкул.

Как сообщалось ранее, в 
2015 году под руководством 
Вилкула была разработана 

программа «Новой индустри-
ализации», которая поможет 
вывести Украину из кризиса 
и восстановить националь-
ную экономику. Одним из ее 
направлений предусмотрен 
комплекс мер по поддержке 
экспорта.

У зв’язку з останніми подіями 
у світі питання отримання осо-
бою статусу біженця в Україні 
знову стало актуальним. Відпо-
відно до Закону «Про біженців 
та осіб, які потребують додатко-
вого або тимчасового захисту», 
біженцем визнається особа, яка 
не є громадянином нашої країни 
і через можливість стати жерт-
вою переслідувань за ознаками 
раси, віросповідання, національ-
ності, громадянства, належності 
до певної соціальної групи або 
ж політичних переконань пере-
буває за межами рідної країни.

Для отримання статусу бі-
женця потрібно звернутися до 
найближчого територіального 
органу Державної міграційної 
служби (ДМС) з відповідною 
заявою, в якій викласти основні 
відомості про себе та обставини, 
що змусили особу залишити 
країну походження.

До заяви про визнання бі-
женцем додаються:

- документи, що посвідчують 
особу заявника;

- документи та матеріали, що 
можуть бути доказом наявності 
умов для визнання біженцем;

4 фотокартки заявника та 
членів його сім’ї, які не досягли 
вісімнадцятирічного віку, відо-
мості про яких внесено до заяви.

Якщо документи, що посвід-
чують особу, відсутні або такі до-
кументи є фальшивими, особа 
має повідомити про цю обста-
вину в заяві про визнання біжен-
цем, а також викласти причини 
її виникнення. Орган міграцій-
ної служби, який  прийняв до 
розгляду заяву про визнання бі-
женцем, видає заявникові довід-
ку про звернення за захистом в 
Україні та реєструє заявника.

Протягом 15 робочих днів з 
дня реєстрації заяви міграційна 
служба проводить співбесіду з 
заявником, розглядає відомості, 
наведені в заяві, та інші доку-
менти, за необхідності вимагає 
додаткові відомості та приймає 
рішення про оформлення доку-
ментів.

У разі прийняття позитив-
ного рішення ДМС продовжує 
строк дії довідки про звернення 
за захистом в Україні.

Рішення про відмову в 
оформленні документів прийма-
ються: за заявами, які є очевид-

но необґрунтованими, носять 
характер зловживання (заявник 
з метою визнання його біжен-
цем видає себе за іншу особу); 
за заявами, поданими особами, 
яким було відмовлено у визнанні 
біженцем у зв’язку з відсутністю 
передбачених на те підстав.

Розгляд заяви про визнання 
біженцем здійснюється Держав-
ною міграційною службою впро-
довж 2 місяців з дня прийняття 
рішення про оформлення доку-
ментів. Потім протягом 15 робо-
чих днів з дня прийняття рішення 
про визнання має бути оформле-
не та видане посвідчення біженця 
строком на 5 років. Особа, яку 
визнано біженцем, користується 

тими ж правами і свободами, а 
також має такі самі обов’язки, як 
і громадяни України.

У разі якщо ДМС прийняла 
рішення про відмову у визнанні 
біженцем, особі надсилається 
або видається письмове повідо-
млення з викладенням причин 
відмови і роз’ясненням порядку 
оскарження такого рішення.

Більш детальні роз’яснення 
та адвокатську допомогу під час 
супроводження справи можна 
отримати в одному з наших цен-
трів чи бюро правової допомоги. 
Дізнатися, де розташований най-
ближчий пункт допомоги, можна 
на сайті Мін’юсту або за телефо-
ном «гарячої лінії»: 0(800) 213-103.

Консультує Міністр юстиції

Вітаю Вас! Моя донька 
з чоловіком проживали в 
Сирії та восени змушені 
були переїхати до України. 
Скажіть, будь ласка, чи 
може мій зять отримати 
статус біженця?

Денисюк Н.І., 
Коростенський район

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 

•	Автомаляр срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	О/р	желателен.	Г/р	с	9.00-18.00.	З/п	до-
говорная	097)9193604

•	Автомаляр терміново	на	постійне	місце	робо-
ти	 в	 м.Житомирі.	 Досвід	 роботи	 обов	 язковий.	
Заробітня	плата	за	домовленістю	067)5920278

•	Автомеханик на	СТО	в	г.	Киев.	Срочно!	Заро-
ботная	плата	от	10000	грн	и	выше.	Все	подроб-
ности	оговариваются	098)7370777

•	Автомеханік терміново	на	постійне	місце	ро-
боти	в	м.Житомирі.	Досвід	роботи	обов	язковий.	
Заробітня	плата	за	домовленістю	067)5920278

•	Автомойщицы (-ки)	 в	 г.	 Киев.	 Можно	 без	
опыта	работы.	Полная	или	частичная	занятость.	
Иногородним	предоставляется	жилье	З/п:5000-
15000грн	(20%-30%)	098)1080000

•	Автосварщик срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	работу.	О/р	желателен.	Г/р	с	9.00-18.00.	З/п	
договорная	097)9193604

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

•	Автослесарь срочно	 требуется	 на	 предпри-
ятие.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 достойная.	 Хо-
рошие	 условия	 работы.	 Официальное	 трудоу-
стройство	093)7680873,(097)4725275

•	Автослесарь-ходовик требуется	 для	 работы	
в	 г.	 Киеве	 с	 автобусами.	 Г/р:	 5/2	 или	 7/7	 З/п	
7000грн.	Предоставляем	жилье.	067)6000161,(0
50)9003444,(067)9430314

•	Автоэлектрик срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	работу.	О/р	желателен.	Г/р	с	9.00-18.00.	З/п	
договорная	097)9193604

•	Агенты по	 продажам	 требуються	 в	 оптовую	
компанию.Презентабельный	 внешний	 вид.Зна-
ние	ПК	на	уровне	пользователя.Достойный	до-
ход.Карьерный	рост.	068)4990659

•	Административный консультант	 Требуют-
ся	 сотрудники	 для	 работы	 с	 клиентами	 и	 до-
кументацией.Возможность	 карьерного	 рос-
та.	 Высокий	 доход	 плюс	 система	 бонусов.	
Дружеский	 коллектив,	 лояльное	 руководство	
097)9664444,(093)8284445

•	Администратор в	ресторан	За	городом.	Опыт	
работы	обязателен.	Заработная	плата	высокая,	
своевременная,	график	работы	договорной.	По-
двоз	после	работы.	З/п4000грн	096)7967493

•	Администратор в	 ресторан	 за	 городом.	
Опыт	 работы	 обязателен.	 Зароботная	 пла-
та	 высокая,4000грн	 своевременная,	 график	
работы	 договорной.	 Подвоз	 после	 работы	
096)7967493

•	Администратор в	 салон	 красоты.	 Аккурат-
ная	 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.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	д	552086,(06
7)5884282,(093)2401847

РОБОТА

•	Аниматор (можно	студенты)	срочно	требуется	
в	 ресторан	 за	 городом.	 Опыт	 работы	 обязате-
лен.	Зароботная	плата	высокая,4000	грн,	своев-
ременная,	 график	 работы	 договорной.	 Подвоз	
после	работы.	096)7967493

•	Аниматор (можно	студенты)	срочно	требуется	
в	 ресторан	 за	 городом.	 Опыт	 работы	 обязате-
лен.	Зароботная	плата	высокая,4000	грн,	своев-
ременная,	 график	 работы	 договорной.	 Подвоз	
после	работы..	096)7967493

•	Арматурники в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	
висотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	жит-
ло	044)5642263,(050)3754090

•	Арматурники запрошуються	 на	 роботу	 в	 бу-
дівельну	 компанию,для	 доукомплектації	 моно-
літних	бригад.Хороші	умови	праці.Висока	і	сво-
ечасна	заробітна	плата.Детальна	інформація	за	

•	Арматурщик для	 выполнения	 работ	 по	 про-
изводству	 железобетонных	 изделий	 с	 о/р	 на	
завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантиру-
ем	хорошие	условия	труда,	достойную	стабиль-
ную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Баранова,	
89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054Наталия,(067)6415300

•	Арматурщик срочно	требуются	для	работы	в	
г.Киеве.	Большие	объемы,	стабильная	зарпла-
та,	иногородним	-	общежитие.	Оплата	высокая.	
067)2476573

•	Бармен -	продавец	срочно	на	постоянное	мес-
то	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)7373974Та-
тьяна

•	Бармен срочно	требуется	в	бар-ресторан.	О/р	
обязателен.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 при	
собеседовании	067)9085353

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

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

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

•	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	 своечасна	
заробітна	 плата.Детальна	 інформація	 за	 тел	
067)1147060,(044)5993230

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

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

•	Бухгалтер 1С:7	 срочно	 требуется	 на	 посто-
янную	 работу	 в	 компанию	 Оболонь.	 Г/р	 до-
говорной.	 Официальное	 трудоустройство.
Иногородним	компенсируем	проезд	З/п	при	со-
беседовании.	067)4008192,(067)4008190

•	Бухгалтер с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-
ИНВЕСТ.	Гарантируем	хорошие	условия	труда,	
достойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Жи-
томир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300Наталия

•	Бухгалтер срочно	 в	 сеть	 магазинов	 в	 го-
роде	 Житомире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	
Знание	 1С,	 ведение	 документации.	 График	
работы	и	зароботная	плата	при	собеседовании.	
067)4119466,(067)4115782

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

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

•	Вантажники в	компанію	Еко-стандарт.	З/п	ви-
плачується	 кожного	 тижня,	 іногородним	 надає-
мо	житло.	095)1745833

•	Вантажники запрошується	 на	 роботу	 в	 ком-
панію	Сучасний	Дім.	Графік	роботи	з	понеділка	
по	пятницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	від	
3500	грн	067)4100523,(067)4113056

•	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	мере-
жу	 магазинів.	 Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	
договірні.	За	детальною	інформацією	звертати-
ся	з	9.00	до	18.00	097)2943860Ірина

•	Виробництво в	 іншому	 місті.	 Вишивальна	
компанія.	 Займаємося	 машинною	 вишивкою.	
Посадові	 обов`язки:запялювання	 готових	 ви-
робів,	вишивка	на	готових	виробах.	Вимоги	до	
кваліфікації:	вміння	працювати	на	вишив.	маши-
нах	марки	Tajima	и	SWF.	Св-во	АЕ	2344635	від		
0989381187,Павло

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

•	Водители в	 строительную	 компанию	 на	 раз-
возку	 материалов	 г.	 Харьков.	 Опыт	 работы	 не	
обязателен.	Зп	от	3800грн/неделя.	Обеспечива-
ем	жильем	и	питанием.	Работа	вахтовым	мето-
дом.	0953610466

•	Водители грузового	 автотранспорта	 (кат.	
В,	 С,	 Е)	 строительному	 холдингу	 в	 г.Харькове	
(постоянные	 маршруты	 круглый	 год).	 Оплата	
от	11	000	грн.	Оформление,	соцпакет.	Питание,	
жилье.	0680428248

•	Водители Дальнобойщики	 для	 работы	 на	
контейнеровозах	 по	 Украине.	 Официальное	
оформление.г	.Одесса.	067)4883352СергейАна-
тольевич

•	Водители дальнобойщики	 кат.Е.	 Работа	 в	
Европе.	О/р	от	3	лет.	Соц.пакет,	страховка,	95	
код.	 Оформление	 документов	 бесплатно.З/п:	
фура	-	37000грн,	автовоз-	55000грн.	Офиц.	тру-
доустройство.	Помощь	в	получении	тахографа.	
Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выдан	095)94
41000,(097)0803322,(044)5597088

•	Водители кат	 Е	 в	 транспортную	 ком-
панию.	 О/р	 от	 3	 лет.	 З/п:	 2,25грн/км,	 пре-
мии,	 командировочные.	 Работа	 по	 Укра-
ине.	 Вахта.	 Звонить	 в	 рабочие	 дни	
095)7551411,(067)8851345

•	Водители кат	 С	 на	 производственное	 пред-
приятие.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	 трудо-
устройство,	 гарантии	 согласно	 КЗоТ	 Украины,	
достойный	 уровень	 заработной	 платы.	
050)4842876,(067)4111649,487867

•	Водители международных	 перевозок	 требу-
ются	в	транспортную	компанию.	О/р	обязателен.	
З/п	договорная.	Наличие	водительских	прав	кат	
Е.	Выгодные	условия	труда	067)4123922Андрей

•	Водители На	 автомобили	 MERCEDES	 Vito	
требуются	филиалу	одесской	компании	в	г.	Жи-
томир.	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	Требования:	категория	Е,	о/р	не	менее	
3	лет.	Г/р:	вахта	15/15	З/п	и	условия	на	собесе-
довании.	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 со	 своим	 автомобилем	 (легко-
вой,	 бус,	 грузовой).	 Развоз	 персонала,	 до-
ставка	 продукции.	 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	Е	требуется	на	постояную	рабо-
ту.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собеседованию.	
Хорошие	условия	работы.	067)4126136

•	Водитель кат.	 В.	 Автомобили	 бусы	 Фоль-
ксваген,	 Мерседес.	 Грузоперевозки	 по	 Украи-
не.	Заработная	плата	 от	6000	 грн.	 +	 премии	+	
командировочные.	Своевременная	выплата.	ЦТ	
Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	
1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	552086
,(067)5884282,(093)2401847

•	Водитель кат.	 С	 срочно	 требуется	 на	 посто-
янную	 работу	 в	 компанию	 Оболонь.	 Г/р	 дого-
ворной.	 Официальное	 трудоустройство.Иного-
родним	 компенсируем	 проезд	 З/п	 от	 6000грн	
067)4008190,(067)4008192

•	Водитель личный	 для	 руководителя	 на	 авто	
представительского	 класса.	 Знание	 города,	
опыт	 вождения	 от	 2	 лет.	 Г/р	 нормированный	
Пн.-Пт.	 с	 8.00-18.00.	 Сверхурочные	 оплачива-
ются	 дополнительно	 (почасово).	 З/п	 7000грн	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,		
063)4459909,(067)4545292

•	Водитель На	 доставку	 новогодней	 продук-
ции.	 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	заро-
ботная	плата	договорные	067)4113013

•	Водитель со	своим	грузовым	авто	требуется	
на	 постоянную	 работу.	 Работа	 на	 своем	 авто-
мобиле	 по	 територии	 Украины	 по	 перевозке	
сборных	 грузов	 с	 помощью	 диспетчера-ло-
гиста.	 Жесткость,	 порядочность.	 З/п	 15000грн	
093)6801257

•	Водитель-экспедитор в	 дистрибьюторскую	
компанию	 в	 городе	 Житомире.	 Доставка	 про-
дукции	заказчику.	Работа	с	документацией,	со-
блюдение	корпоративных	стандартов	компании	
097)2905446Дмитрий
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•	Водитель-экспедитор приглашается	 в	 ком-
панию	 ЧП	 Дасна	 (оптовая	 торговля).	 Наличие	
прав	кат.	В,	С.	Полный	соцпакет.	Хорошие	усло-
вия	работы.	З/п	от	4500грн	050)4632690Викто-
рия

•	Водії автобусів	 запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	
язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	
Старинську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офі-
ційне	працевлаштування.	Підвезення	до	робочо-
го	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.	Стажуван-
ня.	Надаємо	житло	безкоштовно.	Вахта.	З/п	ви-
сока.	050)7790834,(068)8834759

•	Водії кат.	 Е	 для	 здійснення	 міжнародних	 пе-
ревезень	 вантажів	 запрошуються	 на	 постійну	
роботу	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,	 офі-
ційне	працевлаштування.	Підвезення	до	робочо-
го	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	
Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	050)3147333,(050
)4407914,(067)2586527

•	Водії кат.	«D»	на	автопідприємство	для	роботи	
на	маршрутних	таксі	у	м.	Києві.	Надаємо	гурто-
житок.	Гідна	заробітна	плата.	Офіційне	працев-
лаштування.	067)4086296

•	Водій -	 механізатор	 запрошується	 на	 роботу	
у	 молочно-	 товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Борис-
пільського	р-ну	у	Київській	області).	За	потреби-	
житло.	067)7664854

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

•	Водій зі	 своїм	 легковим	 автомобілем	 Робо-
та	 1	 раз	 на	 тиждень	 (середа),	 розвозка	 дру-
кованої	 продукції	 по	 торговій	 мережі	 міста	 Зп	
своєчасно	 -	 700грн/на	 місяць	 +	 пальне	 (із	 роз-
рахунком	10л/100км),	амортизація	ТЗ	-	1грн/км	
067)8126369

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

•	Водій кат	 Е,потрібен	 на	 підприємство.	 До-
свід	 роботи	 від	 3	 років.	 Бажано	 наявність	
закордоного	 пасторта.	 Всі	 деталі	 за	 тел	
050)3472537,(067)9170362Михайло

•	Водій кат.С	 на	 підприємство.	 З/п	 гідна,	 гра-
фік	 нормований.	 Можливість	 професійного,	
кар'єрного	 і	 особистого	 зростання,	 стабільну	 і	
своєчасну	заробітну	плату.	Звертатися	за	адре-
сою:	м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	096)7972405

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

•	Гіпсокартонники терміново	на	постійне	місце	
роботи	в	м.Київ.	Великі	об	єми	роботи.	Висока	
заробітня	плата	(від	виробітку).	Надаємо	за	по-
треби	житло.	068)6086960

•	Горничная в	 гостиницу.	 График	 работы	 1/2	 ,	
1/3.	З/п	от	300	грн.	в	день.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	
магазин	Вольт,	вход	со	двора)	552086,(067)588
4282,(093)2401847

•	Горничная для	уборки	квартир	в	г.Киев	.	З/п-
4000грн.	Г/р-	6/1	Жилье	предоставляется	067)21
44777,(044)3615429,(050)5845501

•	Горничная требуется	 в	 новый	 ресторан	
г.Киев	(ул.Маршала	Гречка	5/1).	График	работы	
7/7	 дней.	 З/п	 2500	 +	 премии.	 Предоставля-
ем	 жилье,	 питание.	 Контактный	 телефон	
050)4681366,(067)7132238

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

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

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

•	Грузчики-комлектовщики в	 складской	
комплекс	в	г.Харькове.	ЗП	от	6500грн.,	оплата	
сверхурочных,	 перспектива	 карьерного	 роста.	
Официальное	 труд-во.	 Бесплатное	 питание,	
униформа,	жилье.	0661285932

•	Двірники терміново	потрібнів	м.Київ.	З/п:	3000	
-	5000	грн.	Гнучкий	графік	роботи.	Забеспечує-
мо	спецодягом	та	житлом.	067)4342235

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

•	Державний службовець	-	юрист.	Потрібна	від-
повідальна,	грамотна	людина	в	офіс	для	роботи	
з	діловою	документацією	та	людьми.	Оплата	до	
6000	грн	068)0397551,(063)9261739

•	Доноры Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	
лет	 в	 программы:	 суррогатного	 материнства	
-	 вознаграждение	 до	 350000	 грн,	 донации	 яй-
цеклеток	 20000-25000	 грн.	 Ежемесячно	 допо-
лнительно	 6000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обсле-
дования,	 расходы	 на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	
№554391	от	097)1398486,(095)4231669

•	Експедитор по	 Вінниці	 і	 області	 з	 водійськи-
ми	 правами	 категорії	 В	 на	 постійну	 роботу	
095)1745833

•	Електрики терміново	 запрошується	 на	 робо-
ту	у	зв	язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	
СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	
офіційне	працевлаштування.	Підвезення	до	ро-
бочого	 місця.	 Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	
обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	067)258652
7,(050)4407914,(050)3147333

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

•	Електрозварник на	ТОВ	Житомир-Агробудін-
дустрія.	 Зварювання	 металоконструкцій,	 труб	 і	
ємкостей	під	тиском.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	З/п	-	договірна.	Г/р	-	8:00-17:00.	Всі	детальні	
умови	за	тел	096)7123582,332072

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

•	Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговуван-
ня	 електроустаткування	 на	 виробниче	 підпри-
ємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбі-
нат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю.	
095)2806719,472064

•	Електромонтер на	 производственное	 пред-
приятие.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	 трудо-
устройство,	 гарантии	 согласно	 КЗоТ	 Украины,	
достойный	уровень	заработной	платы	487867,(
067)4111649,(050)4842876

•	Європа, Скандинавія,	 США,	 Канада,	 Із-
раїль.	 Усі	 роб.вакансії.	 Офіц.	 контракти	 6/12	
міс+продовження.	 Л.МТСП-АВ519114-28.05.10.	
0638652161

•	Завідувач продуктовим	виробництвом	на	по-
стійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	Графік	
роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	 За	 деталь-
ною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	 до	 18.00	
097)2943860Ірина

•	Завідуюча (ий)	 виробництвом	 в	 ресто-
ран	 (кафе).	 Висока	 з/п.	 Зручний	 г/р.	 Безко-
штовне	 харчування.	 Всі	 деталі	 по	 телефону.	
096)8620779,(067)2817628

•	Зварювальник терміново	 потрібен	 на	 ро-
боту	 в	 будівельну	 компанію.Гідна	 заро-
бітна	 плата.Детальна	 інформація	 за	 тел	
067)1147060,(044)5993230

•	Зварювальник у	 Польшу.	 Заробітня	 плата	
від	 16000	 грн/міс.	 Наказ	 Міністерства	 соціаль-
ної	 політики	 України	 від	 12.12.2016	 №	 1518	
067)4325583

•	Инженер-конструктор с	 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	 429054Ната-
лия,(067)6415300

•	Каменщики срочно	 требуются	 для	 работы	 в	
г.Киеве.	Большие	объемы,	стабильная	зарпла-
та,	иногородним	-	общежитие.	Оплата	высокая.	
067)2476573

•	Каменщики требуются	 cтроительной	 ком-
пании	 для	 работы	 с	 выездом.	 З/п	 высокая,	
сдельная.	 Проживание	 бесплатное.	 Пред-
оставляется	 весь	 пакет	 документов.	 Viber	 и	
068)3615743,(098)5418313

•	Карщик на	 склад	 срочно	 требуется	 в	 дис-
трибьюторскую	компанию	в	 городе	Житомире.	
Ответственность,	 добросовестность,	 внима-
тельность.	Официальное	трудоустройство.	Соц.	
пакет.	067)3059115Андрей

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

•	Кассир в	торговый	зал	требуется	в	Реал	Мар-
кет.	Г/р:	3/3,	с	8:00-22:00,	З/п-по	договорености,	
официальное	трудоустройство.	За	деталями	об-
ращайтесь:	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

•	Кассир срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	 в	 магазин	 Автотовары.	 О/р	 привет-
ствуется.	 Знание	 компьютера	 обязатель-
но,	 быстрообучаемость.	 Г/р	 посменный,	 с	
8.00-	 19.00	 (договорной).	 Оплата	 договорная.	
096)9497541

•	Кіпр, Ліван,	 Туреччина!	 Шоу-балети,	 тан-
цори,	 офіціанти.	 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	 за-
роботная	плата	договорные	067)4113013

•	Кладовщик срочно	требуется	на	постоянную	
работу	 в	 компанию	 Оболонь.	 Г/р	 договорной.	
Официальное	 трудоустройство.Иногородним	
компенсируем	 проезд	 З/п	 при	 собеседовании	
067)4008190,(067)4008192

•	Кладовщики на	 производственное	 предпри-
ятие.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	 трудоу-
стройство,	 гарантии	 согласно	 КЗоТ	 Украины,	
достойный	 уровень	 заработной	 платы.	
050)4842876,(067)4111649,487867

•	Комендант -	 администратор	 в	 часное	 об-
щежитие	 квартирного	 типа	 (хостел)	 в	 г.Киев.	
Ответственный.	 Обьязательно	 проживание	 в	
общежитии.	Без	вредных	привычек.	Предостав-
ляем	койко-место.	З/п	от	3000грн+безоплатное	
жилье.	067)4990178

•	Комірники запрошується	на	роботу	в	компа-
нію	 Сучасний	 Дім.	 Графік	 роботи	 з	 понеділка	
по	пятницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	від	
3500	гр	420591,(067)4100523,(067)4113056

•	Комірники у	забійний	цех(	Київська	область.,	
с.Лукаші).	 Інагороднім	 надається	 гуртожиток.	
Заробітня	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	 за-
безпечуємо,	 робота	 в	 теплому	 приміщенні.	
0685984429,0950071930

•	Комплектувальники терміново	 потрібні	 на	
роботу	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 на	производственное	предприятие.	
Мы	предлагаем:	официальное	трудоустройство,	
гарантии	 согласно	 КЗоТ	 Украины,	 достойный	
уровень	 заработной	 платы	 487867,(067)411164
9,(050)4842876

•	Кондитер срочно	на	постоянное	место	работы	
в	 г.Житомир.	 Производить	 продукцию	 в	 соо-
тветствии	с	планом	производства	в	строгом	со-
ответствии	с	технологическими	картами.	Обес-
печивать	 заполнение	 витрин	 кондитерскими	
изделиями	и	выпечкой	надлежащего	качества.	
067)3245591,262164

•	Кондитер терміново	 потрібен	 в	 кафе	 Нена-
жерка.	Хороші	умови	праці	.	Графік	работи	і	за-
рабітна	плата	при	співбесіді	093)3529704Віктор

•	Кондитеры срочно	 требуются	 на	 посто-
янную	 работу.	 Без	 опыта	 работы.	 Хорошие	
условия	 работы.	 З/п	 2	 раза	 в	 месяц.	 Звоните	
099)2888387,(067)3609050

•	Консультант требуются	 сотрудники	 с	 о/р	
консультанта	 в	 связи	 с	 расширением	 компа-
нии.	Обучение	предоставляем.	Г/р	5-ти	дневка.	
Оплата	достойная.	073)0721651,(097)8207486

•	Консультанты требуются	 в	 оптовый	 отдел	
прямому	 работодателю.	 Достойная	 оплата.	
Карьерный	рост.	Гибкий	график.	Переквалифи-
кация.	063)8862504,(067)1131423

•	Кочегар (оператор	сушильной	камеры)	сроч-
но	 требуется	 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.	
График	работы	и	зароботная	плата	при	собесе-
довании.	Дружеский	коллектив,	 хорошие	усло-
вия	труда	096)3652062,551488

•	Крановщик (управление	 кран-балкой)	 о/р	 на	
завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантиру-
ем	хорошие	условия	труда,	достойную	стабиль-
ную	 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	
встречи.	097)7912897

•	Кредитный специалист	 Обучение	 за	 счет	
компании.	 Гибкий	 график	 работы.	 Официаль-
ное	оформление.	О/р	приветствуется.	З/п	став-
ка+%.	063)3247998,(067)3204654

•	Кредитный эксперт	(эксперт	по	оценке)	сроч-
но	 на	 постоянное	 место	 работыв	 ломбард.	 Г/р	
4/2	з	9-00	до	21-00,	или	8-00	до	20-00.	З/п	от	160	
грн	 за	 смену+	%	и	премии.	096)4566059Екате-
рина

•	Кур’єр для	 доставки	 документів	 по	 Вінниці.	
З/п	1000	грн./тиждень	068)5945636

•	Кухар -мангальник	 в	 кафе.	 Висока	 заро-
бітня	 плата.	 Зручний	 графік	 роботи.	 Безко-
штовне	 харчування.	 Всі	 деталі	 по	 телефону.	
067)2817628,(096)8620779

•	Кухар в	кафе.	Висока	заробітня	плата.	Зруч-
ний	графік	роботи.	Безкоштовне	харчування.	Всі	
деталі	по	телефону.	067)2817628,(096)8620779

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

•	Кухонные работники	срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу	в	кофейню	+	Кава.	О/р	обяза-
телен.	Г/р	3/3,	посменный.	З/п	при	собеседова-
нии.	097)5356726

•	Логист для	работы	в	офисе	г.Житомира.	Гра-
фик	работы	с	9.00-	17.00.	Опыт	работы	от	1	года.	
Зароботная	плата	договорная.	067)4116993Але-
на

•	Майстер з	ручної	обробки	граніту.	Досвід	ро-
боти	від	1	року.	З/п	від	виробітку.	Виробництво	
знаходиться	 в	 с.	 Сінгури,	 Житомирський	 р-н	
067)3408656

•	Маляр срочно	 на	 часное	 предприятие	 в	
г.Житомире.	Опыт	работы	обязателен.	 График	
работы	и	зароботная	плата	оговариваются	при	
собеседовании.	096)9848439Vb[fbk

•	Мастер-парикмахер универсал	 с	 опытом	
работы	от	3-х	лет	срочно	приглашается	на	по-
стоянную	работу	в	новую	парикмахерскую	(р-н	
Чулочной	фабрики	и	рынка	Хмельники).	Г/р	до-
говорной.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	со-
беседовании.	093)5852619,(066)0915270
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•	Мастер-приемщик на	СТО	в	г.	Киев.	Срочно!	
Зароботная	плата	от	10000	грн	и	выше.	Все	по-
дробности	оговариваются	098)7370777

•	Машиніст екскаватора	Терміново!	Графік	ро-
боти,	 заробітня	 плата	 та	 всі	 деталі	 обговорю-
ються	при	зустрічі	097)7912897

•	Машиніст мостового	 крану	 запрошується	 на	
роботу	 в	 ТОВ	 Житомир-Агробудіндустрія.	 По-
вний	 соц	 пакет.	 Офіційне	 працевлаштування.	
З/п	 -	 договірна.	 Г/р	 -	 8:00-17:00.	 Всі	 детальні	
умови	за	тел	332072,(096)7123582

•	Медична сестра	 терміново	 запрошується	 на	
роботу	у	зв	язку	з	будівництвом	нових	пташни-
ків	 на	 СТОВ	 Старинську	 Птахофабрику.	 Ста-
більну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Підве-
зення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	
Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Ми	050)31
47333,(050)4407914,(067)2586527

•	Менеджер в	 офис	 по	 продажам	 на	 завод	
ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантируем	
хорошие	 условия	 труда,	 достойную	 стабиль-
ную	 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	
Ферозіт.	Робота	по	Житомирській	області.	Заро-
бітна	плата	ставка	+	бонуси.	067)4110034

•	Менеджер з	управління	активами	на	работу	в	
м.Житомир.	067)4115782,(067)4119466

•	Менеджер отдела	 автозапчастей	 на	 СТО	 в	
г.	 Киев.	 Срочно!	 Зароботная	 плата	 от	 10000	
грн	 и	 выше.	 Все	 подробности	 оговариваются	
098)7370777

•	Менеджер по	збуту	Бажання	працювати	та	за-
робляти!	Можливо	без	д/р	 (навчання	в	процесі	
стажування).	Робота	в	м.	Житомир.	Деталі	 об-
говорюються.	097)9507783

•	Менеджер по	 организации	 производства	 на	
швейное	предприятие.	Опыт	работы	и	наличие	
соответствующего	 образования	 приветствует-
ся.	Официальное	оформление,	полное	социаль-
ное	обеспечение	и	своевременную	заработную	
плату	гарантируем.Адрес	:	Житомир,	пр-т	Миру,		
415440,(067)4107670

•	Менеджер по	 продажам	 требуются	 со-
трудники	 с	 о/р	 офис-менеджера	 в	 связи	 с	
расширением	 компании.	 Обучение	 пред-
оставляем.	Г/р	5-ти	дневка.	Оплата	достойная.	
097)8207486,(073)0721651

•	Механизатор срочно	 требуется	 в	
г.Кропивницкий.	 З/п	 от	 5000	 грн.	 Проживание,	
питание	 -	 бесплатные.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	098)4656023

•	Механик по	выпуску	автомобилей	на	линию	на	
производственное	 предприятие.	 Мы	 предлага-
ем:	официальное	трудоустройство,	гарантии	со-
гласно	КЗоТ	Украины,	достойный	уровень	зара-
ботной	платы	050)4842876,(067)4111649,487867

•	Механик швейного	 производства	 .	 Опыт	
работы	 и	 наличие	 соответствующего	 образо-
вания	приветствуется.	Официальное	оформле-
ние,	полное	социальное	обеспечение	и	своевре-
менную	заработную	плату	гарантируем.Адрес	:	
Житомир,	 пр-т	 Миру,	 57	 e-mail:	 personal.fpua@
ferp	067)4107670,415440

•	Механізатори запрошується	 на	 роботу	 у	 мо-
лочно-	 товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспіль-
ського	 р-ну	 у	 Київській	 області).	 За	 потреби-	
житло.	067)7664854

•	Модельер-конструктор на	 швейное	 произ-
водство	в	г.	Одесса.	Опыт	работы	-	1	год.	Ино-
городним	 -	проживание.	ЗАрплата	договорная.	
Еженедельно	0674817068

•	Монолитчики требуются	 cтроительной	 ком-
пании	 для	 работы	 с	 выездом.	 З/п	 высокая,	
сдельная.	 Проживание	 бесплатное.	 Пред-
оставляется	 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,	
іногородним	надаємо	житло.	095)1745833

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

•	Мулярі, вахтовий	метод,	житло	безкоштовне,	
Київська	обл.	0671454799

•	На	роботу	в	КиївсьКій	області	запрошують-
ся	ваНтажНиКи	На	грибНе	виробНицтво	30/10	
дНів	 з/п	 4500-6000грН.	 житло	 Надається.	
0967877394

•	На роботу	в	теплиці	в	м.Київ	потрібні	відпові-
дальні	ж/ч	віком	від	18	р.,	вахта	15/15,	30/15.З/п	
від	 8500	 грн	 за	 вахту.	 Щоденно.	 Гарні	 умови	
для	 іногородніх,	 житло,	 харчування,	 спец.одяг.	
0667565136,0686973872

•	Найкраща пропозиція	 сезону.	 Робоча	 віза	 в	
Польщу	+реєстрація	за	мін.ціною.	Повний	пакет	
докум.	до	2	тижнів.	0993862050,0964730773

•	Начальник измерительной	 лаборатории	
срочно	 на	 производство.	 Высшее	 профильное	
образование	(химика	-	металлурга).	О/р	не	ме-
нее	3-х	лет.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	098)9898009

•	Начальник охраны	 Вахтовый	 метод	 работы	
-	 15/15.Оплата	 от	 150-250	 грн/сутки.До-
ставка	 на	 объекты,проживание	 и	 частич-
но	 питание..Сайт:	 http://gladgroup.com.ua	
073)0311440,(067)6573807

•	Няня. Г/р	 полная	 либо	 частичная	 занятость,	
возможно	с	проживанием.	Работа	в	Житомире,	
Киеве.	З/п	5000-10000	грн.	+	бесплатное	пита-
ние.	 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	 гурто-
житок.	Заробітня	плата	від	4000грн	067)2096265

•	Оператор 1С	запрошується	на	роботу	в	ком-
панію	Сучасний	Дім.	Графік	роботи	з	понеділка	
по	пятницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	від	
3500	грн	067)4100523,420591

•	Оператор на	 приём	 телефонных	 звонков	
срочно	 требуется	 для	 работы	 в	 офисе.	 Гибкий	
график	 работы.	 Отличные	 условия	 работы.	
Оплата	 достойная	 067)8483095,(093)0147628,(
066)4095863

•	Оператор ПК	 (Обязательно	 опыт	 работы	
бухгалтером	 или	 бухгалтерские	 курсы)	 срочно	
требуется	на	постояную	работу	в	Стоп	Транзит	
.	Хорошие	условия	труда	.З/п	-	высокая	Г/р	-	при	
собеседовании	067)9296713Виталий

•	Операторы поломоечной	 машины	 (м/ж).	
З/п:	 от	 5000	 грн.	 Г/р:	 день,	 ночь,	 возможны	
индвидуальные	 графики.	 Возвращаем	 стои-
мость	билетов	в	 г.	Киев.	 063)6062903,(068)500
5072,(066)9150995

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

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

•	Отделочники требуются	 cтроительной	 ком-
пании	 для	 работы	 с	 выездом.	 З/п	 высокая,	
сдельная.	 Проживание	 бесплатное.	 Пред-
оставляется	 весь	 пакет	 документов.	 Viber	 и	
068)3615743,(098)5418313

•	Офис-менеджер требуются	сотрудники	с	о/р	
офис-менеджера	в	связи	с	расширением	компа-
нии.	Обучение	предоставляем.	Г/р	5-ти	дневка.	
Оплата	достойная.	097)8207486,(073)0721651

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

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

•	Официант срочно	 требуется	 в	 бар-ресторан.	
О/р	 обязателен.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	
при	собеседовании	067)9085353

•	Официант срочно	 требуется	 в	 кафе	 (центр	
города).	 О/р	 обязателен.	 Хорошие	 условия	
работы.	 Своевременную	 оплату	 гарантируем	
050)4251533

•	Официант срочно	 требуется	 в	 ресторан	 за	
городом.	Опыт	работы	обязателен.	Зароботная	
плата	высокая,	своевременная,	график	работы	
договорной.	Подвоз	после	работы.	096)7967493

•	Официант срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	 в	 бар	 Колесо.	 Пунктуальность,	 ответ-
ственность,	коммуникабельность.	Совершенно-
летние.	Подвоз	и	питание	за	наш	счёт.	Оплата	
достойная.	097)9538218

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

•	Официант требуется	 на	 постоянную	 рабо-
ту	 в	 кафе	 Кофе-ин.	 О/р	 необязателен,	 обуче-
ние	 предоставляем.	 Г/р	 нед./нед.,	 гибкий.	 З/п	
достойная,	 договорная	 (от	 3000грн)	 Адрес:	
у.Б.Бердичевская,6	 097)4384777НатальяВале-
риевна

•	Официанты срочно	 требуются	 на	 обслу-
живание	 банкетов	 только	 в	 выходные	 дни.	
Без	 о/р,	 возможно	 студенты.	 З/п	 200грн/
день+чаевые.	 Бесплатно	 2-х	 разовое	 пита-
ние.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Со-
тни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплатное.	
063)4459909,(067)4545292

•	Офісний працівник	 для	 адміністративної	
роботи	 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

•	Охоронники для	роботи	по	Україні	на	об'єктах	
різних	 форм	 власності	 067)2098714(передзво-
нимо)

•	Охоронники запрошуються	 на	 роботу	 в	 охо-
ронну	 фірму	 ПП	 БМФ-Страж.	 Чоловіки/жінки.	
Вахтовий	 метод	 робот:	 14/7,	 20/10.	 З/п	 3900-
4500грн	067)5921297

•	Охоронники запрошуються	на	роботу.	Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	ра-
хунок	 фірми.	 З/п	 6400грн/місяць.	 м.Умань	 вул.
Незалежності,	83	095)3411902

•	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,(0
98)3206442,(066)0649362

•	Охоронці в	 охоронну	 фірму	 з	 перспективою	
кар	 єрного	 зросту	 на	 начальника	 зміни	 та	 на-
чальника	 охорони.	 З/п	 130-	 200	 грн/зміна	 Вах-
та-14/14	 днів.	 Робота	 в	 Житомирі	 та	 області,	
м.	 Києві	 та	 області.	 Проїзд	 та	 проживання	
за	 рахунок	 роботодавця.	 Офіційне	 працевл	
480113,(067)2173081

•	Охоронці на	постійне	місце	роботи	в	мережу	
магазинів.	 Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 до-
говірні.	За	детальною	інформацією	звертатися	з	
9.00	до	18.00	за	

•	Охоронці на	 постійне	 місце	 роботи	 для	 охо-
рони	заводів	Вінницької,	Житомирської	та	Київ-
ської	облатей.	Вахта	14/7.	Проживання	 та	 хар-
чування	за	рахунок	підприємства.	З/п	висока	та	
своєчасна.	096)1835260,(068)7210285

•	Охоронці на	роботу	в	м.Київ.Відсутність	суди-
мостей,	бажана	служба	в	армії,	охайний	зовніш-
ній	вигляд,	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	договір-
на.	067)7869928

•	Охоронці терміново	 потрібні	 в	 м.	 Київ.	 Вах-
товий	метод	роботи	(15/15,	20/10).	З/п	200	грн/
зміна.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Надаємо	
житло	 на	 території	 об`єкту.	 097)9304458Григо-
рійВікторович

•	Охоронці Чоловіки	та	жінки	запрошуються	на	
роботу	в	охорону	фірму	"ГЛАД	ГРУП".Вахтовий	
метод	 роботи	 -	 15/15.Оплата	 від	 150-250	 грн/
доба.Доставка	 на	 об'єкти,проживання	 та	 част-
ково	 харчування..Сайт:	 http://gladgroup.com.ua	
067)6573807,(073)0311440

•	Охрана жилых	 комплексов	 в	 г.	 Харькове!	
График:	от	5	до	60	дней,	платим	650	грн/день.	
Обеспечиваем	форменной	одеждой,	питанием,	
проживанием.	0666184988

•	Охранник (хозяйственник)	 .	 Киев,	 Вахта	
21/21	день,	работа	по	хоз.	части	дома	.	Жилье	-	
отдельный	дом,	со	всеми	удобствами.	Зарплата	
-	250	грн	в	сутки,	067)2322787,(044)3620032

•	Охранник видеонаблюдения	 торговой	 пло-
щади	 требуется	 на	 постоянную	 работу.	 Без	
возрастных	 ограничений.	 Хорошие	 условия	
работы.	З/п	при	собеседовании.	098)4474475
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•	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.	Трудоустрой-
ство	бесплатное	067)4545292,(063)4459909

•	Охранники г.	Харьков.	Обязанности:	 сохран-
ность	торгово-материальных	ценностей;	контр-
ольно-пропускной	режим;	обеспечение	порядка	
на	 объекте.	 Соцпакет,	 питание,	 жилье.	 Смена	
12	часов	550	грн.	0990002647

•	Охранники на	 производственное	 предпри-
ятие.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	 трудоу-
стройство,	 гарантии	 согласно	 КЗоТ	 Украины,	
достойный	уровень	заработной	платы	487867,(
067)4111649,(050)4842876

•	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	 су-
димостей.	 Вахта	 15/15.	 Жильё	 предоставля-
ем	 бесплатно.	 З/п	 4700грн	 за	 полную	 вахту.	
067)9110959,(098)6483757

•	Пекари Выпекание	 хлебобулочных	 изде-
лий,	 соблюдение	 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	 Ак-
тив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	
1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	 Вольт,	 вход	 со	 дво	
093)2401847,(067)5884282,552086

•	Пекари срочно	 требуются	в	пекарню.	Г/р	до-
говорной.	 Офиц.	 трудоустройство.	 Обучение.	
Соц.пакет	З/п	от	4000грн	098)3100861

•	Пекарь-кондитер в	булочную.	Работа	в	цен-
тре	 города.	 З/п	 от	 выработки	 (от	 130	 до	 350/
день).	 Активные,	 целеустремленные	 и	 физи-
чески	здоровые	люди.	Работа	в	центре	города.	
067)4109559

•	Пекарь-кондитер срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	 работу.	 Обучаем!	 Г/р	 7/7	 дней,	
нормированный.	 Желание	 работать.	 Офици-
альное	трудоустройство,	полный	соц.пакет.	Без	
в/п.	Оплата	достойная.	097)8154701ИринаВаси-
льевна

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

•	Підсобні робочі	запрошуються	на	роботу	у	зв	
язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	
Старинську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офі-
ційне	працевлаштування.	Підвезення	до	робочо-
го	місця.	Забезпечуємо	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

•	Плавильники металу	 та	 сплавів	 на	
пiдприємство.	Енергійні,	фізично	здорові	люди.	
Досвід	роботи	не	обов	язковий,	надаємо	навчан-
ня	за	рахунок	підприємства.	Графік	роботи	по-
змінний.	Гідна	оплата	праці	097)7561461,334088

•	Плотник (-ки)-столяры	 срочно	 требуются	 на	
постоянную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	
при	собеседовании	067)2745423

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

•	Пневматик требуется	для	работы	в	г.	Киеве	с	
автобусами.	Г/р:	5/2	или	7/7	З/п	7000грн.	Пред-
оставляем	 жилье.	 067)9430314,(050)9003444,(0
67)6000161

•	Повар (помощник	повара)	требуются	на	рабо-
ту	в	ночной	клуб	Максимум.Заработная	плата	и	
график	 работи	 оговариваються	 при	 собеседо-
вании.	Хорошие	условия	работы.	Детали	по	тел	
063)3005770,(066)7989293

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

•	Повар Повар	 срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	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	 ресторан	 Фавор	 (Гидропарк).	 Без	 вредных	
привычек.	 Г/р	 и	 з/п	 при	 собеседовании	
552418,(098)1210141

•	Повар срочно	 требуется	 в	 бар-ресторан.	 О/р	
обязателен.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 при	
собеседовании.	067)9085353

•	Повар срочно	 требуется	 в	 кафе-	 ресторан	
на	 постоянное	 место	 работы.	 График	 работы	
и	 зароботная	 плата	 при	 собеседовании.	 Дру-
жеский	 коллектив,	 хорошие	 условия	 труда.	
551488,(096)3652062

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

•	Повар срочно	 требуется	 на	 подработку	
(банкеты).	О/р	приветствуется,	можно	без	спец.
образования.	Хорошие	условия	работы.	Оплата	
достойная,	договорная	097)4384777НатальяВа-
лериевна

•	Повар требуется	 в	 новый	 ресторан	 г.Киев	
(ул.Маршала	 Гречка	 5/1).	 График	 работы	
7/7	 дней.	 З/п	 4500	 +	 премии.	 Предоставля-
ем	 жилье,	 питание.	 Контактный	 телефон	
067)7132238,(050)4681366

•	Повар требуется	в	элитный	загородный	комп-
лекс.	 График	 1/2	 (договорной).	 Без	 о/р,	 обуче-
ние.	 З/п	 450/сутки+питание.	 Компенсация	 про-
езда.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	
42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное.	
063)4459909,(067)4545292

•	Повар-универсал приглашается	 в	 кафе	
Дефанс	 (р-н	 Богунии).	 Удобный	 график	
работы.	 Конкурентная	 заработная	 плата	 .	
096)3479991ОльгаЛеонидовна

•	Подсобники для	 выполнения	
вспомогательных	 работ	 на	 складах,	 офисах,	
на	удаленных	объектах	в	г.	Харькове.	Рабочая	
вахта	 5	 дней	 -	 2500	 грн.	 Питание,	 проживание	
включено	в	рабочий	контракт.	0662473105

•	Подсобные рабочие	 (разнорабочие)	 срочно	
требуются	в	цех	по	деревообработке.	На	посто-
янную	работу	в	Житомирской	обл.	Народичес-
кий	р-н.	Хорошие	условия	работы.	Жилье	пред-
оставляем.	З/п	высокая.	096)7206032Николай

•	Полировщик -	 распиловщик	 гранита	 срочно	
требуется	 крупному	 предприятию.	 Новое	 обо-
рудование,	 хорошие	 условие	 труда.	 З/п	 сдель-
ная	 от	 7000-12000грн/мес.	 Иногородним	 пред-
оставляется	 жилье.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	
Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство		
063)4459909,(067)4545292

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

•	Помічник бухгалтера	запрошується	на	роботу	
в	 компанію	 Сучасний	 Дім.	 Графік	 роботи	 з	 по-
неділка	 по	 пятницю	 з	 8:00	 до	 18:00.	 Заробітна	
плата	від	3500	грн	420591,(067)4100523

•	Помічник кухаря	 в	 кафе.	 Висока	 заробітня	
плата.	 Зручний	 графік	 роботи.	 Безкоштов-
не	 харчування.	 Всі	 деталі	 по	 телефону.	 Т	
096)8620779,(067)2817628

•	Помощник повара	 срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	работу	в	бар	Колесо.	Пунктуальность,	
ответственность,	 коммуникабельность.	 Совер-
шеннолетние.	 Подвоз	 и	 питание	 за	 наш	 счёт.	
Оплата	достойная.	097)9538218

•	Помощник столяра	 срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	 работу.	 Г/р	 нормированный.	 Оплата	
при	собеседовании	067)2745423

•	Посудомойщики срочно	 требуется	 в	 ресто-
ран	 за	 городом.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 За-
роботная	 плата	 высокая,	 своевременная,	 гра-
фик	работы	договорной.	Подвоз	после	работы.	
096)7967493

•	потрібНі	 швачКи,	 розКрійНиКи.	
0674403276,0673200683

•	Працівники для	ручної	обробки	птахів	у	забій-
ний	цех(	Київська	область.,	с.Лукаші).	Інагород-
нім	 надається	 гуртожиток.	 Заробітня	 плата	 від	
4000грн	067)2096265

•	Працівники для	 укладання	 плитки	 терміново	
на	постійне	місце	роботи	в	м.Київ.	Великі	об	єми	
роботи.	Висока	заробітня	плата	(від	виробітку).	
Надаємо	за	потреби	житло	068)5581285Роман

•	Працівники на	 виробництво	 сухих	 будівель-
них	сумішей	запрошується	на	роботу	в	компанію	
Сучасний	Дім.	Графік	роботи	з	понеділка	по	пят-
ницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	від	3500	
грн	418809,(067)4127877

•	Працівники на	 склад	 для	 збирання	 картоних	
коробок.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	іного-
родним	надаємо	житло.	068)5945636

•	Преподаватель в	 центр	 развития	 ребенка.	
Пед.обр.,	любовь	к	детям.	Проведение	занятий,	
творческий	подход.	Полная	или	частичная	заня-
тость.	З/п	3000-5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	552086,(067)588
4282,(093)2401847

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

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

•	Приемщик стеклотары	 срочно	 требуется	 на	
склад.График	 работы	 и	 заработная	 плата	 при	
собеседовании.	Детальная	информация	по	тел	
050)3132000НиколайБорисович

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

•	Продавец -	 промоутер	 косметика,	 парфю-
мерия	 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.	Воз-
раст	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	552
086,(067)5884282,(093)2401847

•	Продавец в	 продовольственный	 магазин	 на	
постоянную	работу.	З/п	достойная.	Требования:	
о/р,	порядочность,	желание	работать.	Хорошие	
условия	работы.	067)4102339,(067)4105711

•	Продавец продовольственных	 товаров	 сроч-
но	требуется	на	постоянную	работу	в	магазин.	
Г/р	 нормированный,	 5-ти	 дневка,	 с	 9.00-19.00.	
Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 от	 3000грн	
093)7803737Владимир

•	Продавец срочно	 требуется	 в	 павильон	
продовольственных	 товаров.	 Г/р	 текущий	
(есть	 ночные	 смены).	 З/п	 при	 собеседовании	
097)6380151,(096)3316012

•	Продавец срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	Активная,	коммуникабельная,	приятная	
внешность.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 при	
собеседовании.	096)5380060Юлия

•	Продавец хлебобулочных	 изделий.	 Г/р	 2/2	
дня.	З/п	90	грн/день+	%	от	продаж).	Активные,	
целеустремленные	 и	 физически	 здоровые	
люди.	Работа	в	центре	города.	067)4109559

•	Продавец цветов	 срочно	 требуется	 в	
цветочный	 магазин	 Зелёная	 Галерея	 в	 ТРЦ	
Глобал.	 Можно	 без	 о/р,	 обучаем.	 Креативные,	
активные	люди.	Г/р	с	10.00-21.00,	нед./нед.	З/п	
при	собеседовании.	067)7044885АллаВикторов-
на

•	Продавец шин	 Хорошие	 условия	 тру-
да	 З/п	 -	 высокая	 Г/р	 -	 при	 собеседовании	
067)9296713Виталий

•	Продавец-кассир срочно	на	постоянное	мес-
то	 работы	 в	 г.Житомир.	 Ориентированность	
на	 результат,	 коммуникабельность,	 грамотная	
речь.	 Удобный	 и	 гибкий	 рабочий	 график.	 Про-
спект	Мира,	23А	067)3245591,262164

•	Продавец-консультант в	 магазин	 обуви.	
Опыт	 работы	 необязателен,	 официальное	 тру-
доустройство.	Заработная	плата	при	собеседо-
вании	068)6374688

•	Продавець в	 продуктовий	 магазин.	 Терміно-
во!	Заробітня	плата	та	графік	роботи	-	за	домов-
леністю.	097)3533747

•	Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 Тор-
говий	дім	Смачний	світ	 в	мережу	магазинів	 та	
кіосків.	Вимоги:	чесність	і	порядність,	доброзич-
ливість	 та	 комунікабельність,	 вміння	 рахувати.	
Д/р	необов'язковий.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Проводимо	навчання.	418861,(093)3231930

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

•	Продавець терміново	 потрібен	 на	 роботу	 в	
магазин	продовольчих	товарів	.	Г/р	1/1	неділя	з	
8-00	до	22-00.	З/п	висока	та	своєчасна.	Прово-
димо	навчання.	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	 сфе-
рі	 продажу	 та	 надання	 послуг	 по	 обслугову-
ванню	 пристроїв	 компанії	 Apple.	 Консультація	
щодо	техніки	та	аксесуарів,	поклейка	захисних	
плівок	 та	скла.	Робота	в	команді	 з	подальшим	
кар'єрним	ростом	093)8428691Ярослав

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

•	Продавцы выездной	 торговли	 продуктами	
питания.	 Зароботная	 плата	 и	 графики	 работы	
оговариваются	при	встречи.	Предприятие	нахо-
дится	в	г.	Житомир.	067)4121994,(067)4110539

•	Продавцы и	 предприниматели,	 есть	 РАБО-
ТА	 для	 вас:	 без	 прямых	 продаж,	 без	 мате-
риальной	 ответственности,	 с	 комфортными	
условиями	 труда	 и	 достойной	 оплатой	 труда.	
068)0397551,(063)9261739

•	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	нед./нед.,	с	8.30-21.30	
(дневные/ночные	 смены).	 Оплата	 150-200грн/
день	097)5320570

•	Промоутер терміново	 потрібні	 для	 реклами	
металопластикових	 вікон.	 З/п	 виплачується	
кожного	 тижня,	 іногородним	 надаємо	 житло.	
095)1745833

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

•	Работа .	 Работа	 для	 целеустремленных	 лю-
дей.	 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.	При-
немаем	 переселенцев.	 Оплата	 сдельная.	 р-н	
Крошни.	097)2628892,(067)9839386

•	Работа в	 Киеве	 от	 прямого	 работодателя!	
Требуются	 уборщики	 в	 ТРЦ!	 ЗП	 от	 4000	 грн.	
в	 мес.	 и	 выше,	 аванс!	 Жильё	 900	 грн./мес.	 из	
ЗП.	 Иногородним	 оплачиваем	 приезд	 в	 Киев!	
(096)9620681,	0633066238,0991226342
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•	Работа в	США	по	контракту:отели,АЗС,строи
т.,семьи,супермаркеты,з/п	 от50000грн.,прожив,	
страховка	 опл.работодателем,авиа	 в	 кредит.	
ПП	 Пасифик	 ЮниверсалГрупУкраина.Киев,ул.
Константиновская,24.ЛМСПУ	 АВ547342	 от	
21.11.10;	0444254025,	0636779150,0954192926

•	Работа Жінки	 до	 35	 років,	 які	 мають	 дітей,	
запрошуються	 в	 центр	 із	 лікування	 безпліддя,	
взяти	 участь	 в	 програмах:	 донації	 яйцеклітин	
(6000-10000	 грн),	 сурогатного	 материнства	 (до	
220	000	 грн).	Ліцензія	МОЗУ	АВ	№	554391	від	
22.07.10.	097)0887887,(099)0302963

•	Работа за	 границей.Трудоустройство	 в	 стра-
нах	Западной	Европы	и	Скандинавии.Требуют-
ся	мужчины	и	женщины	18-60	лет.	Работодате-
лем	 предоставляются:	 билеты,	 проживание	 и	
питание.	 Лиц.	 МСПУ	 АВ	 585024	 от	 05.102011.	
http://jarmarok1.blogspot.com	0677651811

•	Работа за	рубежом	Польша.	Легально	по	ра-
бочей	 визе	 на	 6-12	 месяцев.	 Более	 50-ти	 ва-
кансий	на	выбор.	З/п	от	14000грн/мес.	Жилье	и	
спец.одежда	есть.	Лиц.	МСПУ	АВ	№585142	от	
28.04.2012	г.	067)8404670,(073)1362605

•	Работа за	 рубежом	 С/х	 работы	 в	 Эстонии	 и	
Финляндии	 (овощи	 и	 ягоды,	 поля	 и	 теплицы).	
З/п	 до	 30000грн/мес.	 Рабочая	 виза,	 легально.	
Жилье	предоставляем.	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	 помощ-
ники,	 рабочие	 в	 МакДональдст	 и	 Бургерха-
ус).	 З/п	 от	 30000грн/мес.	 Жилье	 бесплат-
но.	 Лиц.	 МСПУ	 АВ	 №585142	 от	 28.04.2012	 г	
073)1362605,(067)8404670

•	Работа Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	
лет	 в	 программы:	 суррогатного	 материнства	
-	 вознаграждение	 до	 350000	 грн,	 донации	 яй-
цеклеток	 20000-25000	 грн.	 Ежемесячно	 допо-
лнительно	 6000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обсле-
дования,	 расходы	 на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	
№554391	от	095)4231669,(097)1398486

•	Работа Потрібні	 молоді,	 енергійні	 дівчата	 та	
хлопці	 для	 роздачі	 листівок.	 З/п	 виплачується	
кожного	 тижня,	 іногородним	 надаємо	 житло.	
068)5945636

•	Работа Работа	 бухгалтерам	 и	 финансис-
там!	Есть	возможность	не	считать	чужие	день-
ги,	 а	 зарабатывать	 свои.	 Достойная	 оплата	
за	 ваш	 труд,	 перспектива	 карьерного	 росту.	
068)0397551,(063)9261739

•	Работа Работницы/-ки	 требуются	 на	 произ-
водство.	 Неполная	 занятость,	 возможно	 по-
дработка.	 Без	 возрастных	 ограничений.	 З/п	
от	 70грн/день	 (в	 зависимости	 от	 выработки).	
098)0158798,(093)5715645

•	Работа Робітники	сан.	пропуску	на	СТОВ	Ста-
ринська	Птахофабрика.	Стабільну	з/п,	офіційне	
працевлаштування.	Підвезення	до	робочого	міс-
ця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне.	067)2586527,(050)44079
14,(050)3147333

•	Работа Робота	в	офісі	педагогам	та	психоло-
гам:	підбір	навчальних	груп,	розробка	навчаль-
них	курсів,	підготовка	і	підвищення	кваліфікації	
працівників.	 Оплата	 до	 6000	 грн.	 Можливий	
гнучкий	графік.	068)0397551,(063)9261739

•	Работа Сотрудники	 срочно	 требуется	 на	 ме-
бельное	производство.Г/р	5-ти	дневка.	Вся	де-
тальная	информация	по	телефонам	427600,(09
3)9983166,(067)4123950

•	Работа Сотрудницы	(-ки)	привлекательной	вне-
шности	приглашаются	на	высокооплачиваемую	
работу	в	г.Киев.	Гибкий	г/р.	З/п	выплачивается	
ежедневно.	 Жильё	 предоставляем.	 Реальная	
работа.	Звоните	круглосуточно!	093)4126480,(0
97)2319494,(066)6115042

•	Работа Телятник	 запрошується	 на	 роботу	 у	
молочно-	товарну	ферму	(в	с.Старе,	Бориспіль-
ського	 р-ну	 у	 Київській	 області).	 За	 потреби-	
житло.	067)7664854

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

•	Работа Требуются	 мужчины	 и	
женщины	 в	 столярный	 цех.	 Есть	 ва-
кансии	 квалифицированные,	 а	 есть	
неквалифицированные.	Желающим	обучение.	В	
конце	испытательного	срока	официальное	тру-
доустройство.	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	проживание.	068)1418463

•	Работники (-цы)	 На	 пилораму	 в	 производ-
ственно-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

•	Работница (-ик)	срочно	требуется	на	общипку	
бройлерных	кур.	Можно	без	о/р.	Оплата	достой-
ная.	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	постоян-
ное	место	работы.	График	работы	и	зароботная	
плата	 при	 собеседовании.	 Дружеский	 коллек-
тив,	хорошие	условия	труда	096)3652062,551488

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

•	Разнорабочие на	 процессы	 на	 производ-
ственное	 предприятие.	 Мы	 предлагаем:	 офи-
циальное	 трудоустройство,	 гарантии	 согласно	
КЗоТ	Украины,	достойный	уровень	заработной	
платы.	487867,(067)4111649,(050)4842876

•	Разнорабочие срочно	на	предприятие	в	горо-
де	 Житомире.	 График	 работы	 договорной.	 За-
роботная	плата	от	3500грн	067)7795350Николай

•	Разнорабочие срочно	 требуется	 в	
г.Кропивницкий.	 З/п	 от	 5000	 грн.	 Проживание,	
питание	 -	 бесплатные.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	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.	 На-
вчаємо.	 Графік	 роботи	 і	 заробітна	 плата	 дого-
вірн	098)0364445,(050)7702896

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

•	Різноробочі запрошуються	на	роботу	у	молоч-
но-	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	 підприємство	
ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбінат.	
Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю	
095)2806719,472064,(095)2831112

•	Різноробочі на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбінат.	
Д/р	 на	 підприємстві.	 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 за	 кордоном	 .	 ОФІЦІЙНА	 РОБОТА	 в	
Польщі	(з/п:	від	15	000	грн)	та	Ізраілі	(з/п:	від	40	
000	грн).	Візова	підтримка.	Шукаємо	представ-
ників	нашої	компанії	в	Вашому	місті	на	вигідних	
умовах.	 Ліцензія	 №460934	 ТОВ	 ЖДМ	 Україна	
від	8.12.2014.	www.astella.com	095)6658975,(068
)8337997,(073)0422763

•	Робота за	 кордоном	 Консультації	 по	 процев-
лаштуванні	в	Польщі.	Пропонуємо	багато	різно-
манітних	вакансій.	Допомога	в	оформленні	всіх	
необхідних	документів.	За	детальною	інформа-
цією	звертайтесь	097)9220110,446336

•	Робота Польща.	 Б/к	 вакансії.	 Візи.	
Запрошення-800грн.	Пакет	док.із	запрошенням-
1500грн.	 Л.АЕ637154-ДСЗ-06.05.15.	
0977956330,0502334312

•	Робота у	 відрядженні:	 будівельники,	 догля-
дальниці,	 швачки;	 у	 теплицях,	 овочебазах,	
м`ясокомбінатах,	 сезонні	 роботи,	 наявність	
закордонного	 паспорту,	 візова	 підтримка.	
0507325315;0968708768

•	Руководитель в	 новый	 офис	 для	 фор-
мирования	 и	 развития	 нового	 стуктурно-
го	 подразделения.	 Высокий	 уровень	 дохода	
097)9664444,(093)8284445

•	Санитарка в	поликлинику.	Порядочность,	ак-
куратность,	трудолюбие.	Уборка	кабинетов,	ко-
ридоров.	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

•	Сборщик металлопластиковых	 конструк-
ций	 приглашается	 на	 работу	 в	 компанию	
Steko.	 Высокая	 стабильная	 заработная	 пла-
та.	 Бесплатное	 питание.	 Медицинская	 стра-
ховка.	 Бесплатное	 жилье.	 Официальное	 тру-
доустройство.	 Современное	 оборудование.	
067)6228035,(067)3535583

•	Сборщик стеклопакетов	 приглашается	 на	
работу	в	компанию	Steko.	Высокая	стабильная	
заработная	 плата.	 Бесплатное	 питание.	 Меди-
цинская	страховка.	Бесплатное	жилье.	Офици-
альное	трудоустройство.	Современное	оборудо-
вание	067)3535583,(067)6228035

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

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

•	Секретар керівника	 терміново	 запрошується	
на	СТОВ	Старинська	Птахофабрика.	Стабільну	
з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	до	
робочого	 місця.	 Забезпечуємо	 житлом.	 Київ-
ська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	050)31
47333,(050)4407914,(067)2586527

•	Сиделки для	 работы	 в	 состоятельных	 се-
мьях	 с	 проживанием.	 З/п	 от	 4000-7000грн,	
бесплатное	 жилье	 со	 всеми	 удобствами	 +	 пи-
тание.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Со-
тни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплатное.	
067)4545292,(063)4459909

•	Системний адміністратор	 запрошується	 на	
роботу	 в	 ТОВ	 Житомир-Агробудіндустрія.	 По-
вний	 соц	 пакет.	 Офіційне	 працевлаштування.	
З/п	 -	 договірна.	 Г/р	 -	 8:00-17:00.	 Всі	 детальні	
умови	за	тел	096)7123582,332072

•	Складальник (-и)	 виробів	 Заробітна	 плата	
своєчасна,	 від	 4000	 грн	 Можливий	 підвіз	 авто-
бусом	336952,(067)4117632,(067)4117631

•	Слесарь-ремонтник на	 производственное	
предприятие.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	
трудоустройство,	 гарантии	 согласно	 КЗоТ	
Украины,	достойный	уровень	заработной	платы	
050)4842876,(067)4111649,487867

•	Слюсар терміново	 запрошується	 на	 роботу	
у	 зв	 язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	
СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	
офіційне	працевлаштування.	Підвезення	до	ро-
бочого	 місця.	 Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	
обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	067)258652
7,(050)4407914,(050)3147333

•	Слюсар у	Польшу.	Заробітня	плата	від	16000	
грн/міс.	Наказ	Міністерства	соціальної	політики	
України	від	12.12.2016	№	1518	067)4325583

•	Слюсар-ремонтник на	підприємство	ТОВ	Жи-
томирський	 картонний	 комбінат.	 З/п	 за	 домов-
леністю.	095)2806719,472064,(095)2831112

•	Слюсар-ремонтник на	 ТОВ	 Житомир-Агро-
будіндустрія.	Ремонт,	обслуговування	мостових	
кранів,	 конвеєрів,	 ремонт	 метало	 форм,	 скла-
дання	 металоконструкцій.	 Офіційне	 працевла-
штування.	З/п	-	договірна	096)7123582,332072

•	Слюсарі з	ремонту	вантажної	техніки	терміно-
во	в	м.Київ.	Графік	роботи	5-ти	денка.	Заробітня	
плата	від	5000грн.	Надаємо	житло.	Телефонува-
ти	з	9.00-18.00.	096)3071392

•	Сортировщица (-ик)	 на	
деревообрабатывающее	 предприятие.	 Же-
лательно	 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	
условия	труда.	050)3132000НиколайБорисович

•	Сортувальник на	 пiдприємство.	 Енергійні,	
фізично	 здорові	 люди.	 Досвід	 роботи	 не	 обов	
язковий,	 надаємо	 навчання	 за	 рахунок	 підпри-
ємства.	Графік	роботи	позмінний.	Гідна	оплата	
праці.	334088,(097)7561461

•	Специалист по	 резке	 камня	 срочно	 требует-
ся	на	постоянную	работу.	Г/р	с	8.00-17.00.	При	
необходимости	 предоставляем	 жильё.	 Офи-
циальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 выработки.	
097)2648793

•	Співробітники в	офіс	запрошуються	на	робо-
ту	 в	 комерційну	 організацію,на	 різні	 напрямки.
Вся	детальна	інформація	068)0397551Олена

•	Старший зміни	 охоронців	 в	 охоронну	 компа-
нію,	що	постійно	розвивається.	Вахта	-	7/7днів.	
Заробітня	плата	-	4500	грн.	Житло	та	форма	-	за	
рахунок	компанії!	068)2041982,(050)5192401,(06
3)8115539

•	Столяр (сборщик	 изделий	 из	 дерева).	 Опыт	
работы	 и	 наличие	 соответствующего	 образо-
вания	приветствуется.	Официальное	оформле-
ние,	полное	социальное	обеспечение	и	своевре-
менную	 заработную	 плату	 гарантируем.	 Адрес	
:	 Житомир,	 пр-т	 Миру,	 57	 e-mail:	 personal.fpua	
067)4107670,415440

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

•	Строители всех	 рабочих	 специальностей	
срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	 г.Киев.	
Большие	 обьемы	 работы,	 высокая	 зароботная	
плата(от	выработки).	Предоставляем	безоплат-
ное	жилье.	068)5581285Роман

•	Строители всех	специальностей	в	кафе-	рес-
торан	 на	 постоянное	 место	 работы.	 График	
работы	и	зароботная	плата	при	собеседовании.	
Дружеский	 коллектив,	 хорошие	 условия	 труда	
096)3652062,551488

•	Строители разных	специальностей.	Вахтовый	
метод	работы	096)1238057Евгений

•	Строители широкого	 профиля	 (подсобники)	
на	 вахту	 в	 г.	 Харьков.	 Стабильная	 ЗП	 до	 13	
000	 грн.+%	 (выполнение	 плана).	 Бесплатная	
спецодежда,	питание.	Жилье	предоставляется.	
0679083730

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

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

•	Стропальщик срочно	на	предприятие	в	горо-
де	 Житомире.	 График	 работы	 договорной.	 За-
роботная	плата	от	3500грн	067)7795350Николай

•	Терапевт запрошується	 на	 постійну	 роботу	
у	 зв	 язку	 з	 розширенням	 приватної	 стомато-
логії.	 Д/р	 обов	 язковий.	 Гідна	 зарплата,	 кар	
єрний	 ріст.	 Г/р	 обговорюється	 на	 співбесіді.	
063)5727987,(097)2260181
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•	Тестовод (ы)	срочно	требуются	в	пекарню.	Г/р	
договорной.	Офиц.	трудоустройство.	Обучение.	
Соц.пакет	З/п	от	4000грн	098)3100861

•	Технолог -	 дизайнер	 требуется	 в	 мебельную	
компанию	Мебли-Сервис.	С	опытом	работы	от	1	
года	и	знанием	програм	конструирования	мебе-
ли.	Заработная	плата	5000	грн.	096)3232588Ал-
лаАнатолиевна

•	Технолог срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	 Без	 опыта	 работы.	 Хорошие	 усло-
вия	 работы.	 З/п	 2	 раза	 в	 месяц.	 Звоните!	
067)3609050,(099)2888387

•	Технолог швейного	 производства.	 Опыт	
работы	 -	 1	 год.	 Работа	 в	 г.	 Одесса.	 Иногород-
ним	 -	 проживание.	 Зарплата	 договорная.	 Еже-
недельно.	0674817068

•	Технолог швейного	 производства.	 Опыт	
работы	 и	 наличие	 соответствующего	 образо-
вания	приветствуется.	Официальное	оформле-
ние,	полное	социальное	обеспечение	и	своевре-
менную	заработную	плату	гарантируем.	Адрес	:	
Житомир,	 пр-т	 Миру,	 57	 e-mail:	 personal.fpua@
fer	415440,(067)4107670

•	Токарь (завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ)	
с	о/р.	Гарантируем	хорошие	условия	труда,	до-
стойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Жито-
мир,	 ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300

•	Торговий представник	 (експедитор).	 Тер-
міново!	 Робота	 по	 м.	 Житомир	 та	 область.	
З/п	 від	 4000	 грн.	 Всі	 деталі	 при	 співбесіді.	
067)4110539,(067)4121994

•	Торговий представник	 (можливо	 без	 авто)	
терміново	 потрібен	 у	 звязку	 з	 відкриттям	 но-
вого	 напрямку	 в	 торговій	 компанії.	 З/п-від	
9000	 грн.	 Досвід	 роботи	 бажаний	 (навчаємо)	
439005,(063)5007987

•	Торговий представник	 з	 авто	 на	 підприєм-
ство.	З/п	гідна,	графік	нормований.	Можливість	
професійного,	кар'єрного	 і	особистого	зростан-
ня,	стабільну	і	своєчасну	заробітну	плату.	Звер-
татися	за	адресою:	м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	
096)7972405

•	Торговый представитель	 колбасных	 изделий	
ТМ	Мясная	Лига	срочно	требуется	на	постоян-
ную	 работу	 по	 г.Житомиру	 и	 области.	 О/р	 же-
лателен.	Наличие	авто	желательно.	З/п	ставка	
7000грн+%.	098)8407260,(093)7486948Марина

•	Торцовщик срочно	 на	 предприятие	 в	 городе	
Житомире.	 График	 работы	 договорной.	 Заро-
ботная	плата	от	3500грн	067)7795350Николай

•	Тракторист запрошується	на	роботу	у	зв	язку	
з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Ста-
ринську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	
працевлаштування.	Підвезення	до	робочого	міс-
ця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне	067)2586527,(050)44079
14,(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

•	У м.	Київ	потрібні	 ч	 /ж	на	фасування-упаков-
ку	одноразового	посуду.	Вахта	15/15;	30/15.З/п	
від-440	 грн.	 за	 зміну	 щоденно.	 Для	 іногород-
ніх	 гарні	 умови:	 харчування,	 житло,	 спец.одяг.	
(063)6098552,	0688197275,0954909254

•	Уборщик (-ца)	 (м/ж).	 З/п:	 от	 5000	 грн.	 Г/р:	
день,	ночь,	возможны	индвидуальные	графики.	
Возвращаем	стоимость	билетов	в	г.	Киев.	066)9
150995,(063)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	
(подработка).	 Смены	 (день	 или	 ночь).	 З/пл	 от	
280	грн/день.	Звоните:	067)8271332

•	Упаковщик металлопластиковых	 конструк-
ций	 приглашается	 на	 работу	 в	 компанию	
Steko.	 Высокая	 стабильная	 заработная	 пла-
та.	 Бесплатное	 питание.	 Медицинская	 стра-
ховка.	 Бесплатное	 жилье.	 Официальное	 тру-
доустройство.	 Современное	 оборудование.	
067)3535583,(067)6228035

•	Фасадчики требуются	 cтроительной	 ком-
пании	 для	 работы	 с	 выездом.	 З/п	 высокая,	
сдельная.	 Проживание	 бесплатное.	 Пред-
оставляется	 весь	 пакет	 документов.	 Viber	 и	
068)3615743,(098)5418313

•	Фасовщицы готовой	 продукции.	 Полная	 или	
частичная	занятость.	З/п	от	200-300	грн./в	день.	
ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	
офис	1	 (ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	
двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	Формовщик (-ки)	 изделий	 срочно	 требуют-
ся	 в	 пекарню.	 Г/р	 договорной.	 Офиц.	 трудоу-
стройство.	Обучение.	Соц.пакет/	З/п	от	4000грн	
098)3100861

•	Формовщик для	 выполнения	 работ	 по	 про-
изводству	 железобетонных	 изделий	 с	 о/р	 на	
завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантиру-
ем	хорошие	условия	труда,	достойную	стабиль-
ную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Баранова,	
89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054Наталия,(067)6415300

•	Формовщица (-ик)	 чулочно-носочных	 изде-
лий.	Г/р	с	8-00	до	17-00.	З/п	договорная.	Работа	
в	 г.	 Житомир,	 ул.	 Скульптора	 Олешкевича,	 50	
(Пролетарская).	097)4851152

•	Формувальник залізобетонних	 виробів	 за-
прошується	на	роботу	в	ТОВ	Житомир-Агробу-
діндустрія.	Повний	соц	пакет	.Офіційне	працев-
лаштування.	З/п	-	договірна.	Г/р	-	8:00-17:00.	Всі	
детальні	умови	за	тел	332072,(096)7123582

•	Фрезеровщик срочно	на	часное	предприятие	
в	 г.Житомире.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 Гра-
фик	работы	и	зароботная	плата	оговариваются	
при	собеседовании	096)9848439Михаил

•	Фрезеровщики срочно	 требуются	 на	 посто-
янную	работу.	Г/р	3/3.	При	необходимости	пред-
оставляем	 жильё.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	З/п	от	выработки.	097)2648793

•	Фрезерувальники на	 виробниче	 підпри-
ємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбі-
нат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю.	
095)2806719,472064

•	Фрезерувальники терміново	 потрібні	 на	 по-
стійне	місце	роботи	на	підприємство.	Гарні	умо-
ви	 праці.	 Висока	 та	 своєчасна	 з/п.	 Іногороднім	
надаємо	житло.	Підвіз	до	місця	роботи	за	раху-
нок	роботодавця.	097)4701101

•	Шаурмист Работа	 в	 центре	 города.	 З/п	 от	
выработки	 (от	 130	 до	 350/день).	 Активные,	
целеустремленные	 и	 физически	 здоровые	
люди.	Работа	в	центре	города.	067)4109559

•	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	
предприятие	 в	 г.Киев.	 Есть	 возможность	 обу-
чения.	 Зароботная	 плата	 сдельная.	 График	
работы	 сменный.	 Иногородним	 предоставляем	
жилье.	067)0483774Анна

•	Швеи возможно	обучение.	Опыт	работы	и	на-
личие	 соответствующего	 образования	 привет-
ствуется.	 Официальное	 оформление,	 полное	
социальное	 обеспечение	 и	 своевременную	 за-
работную	плату	гарантируем.Адрес	:	Житомир,	
пр-т	Миру,	57	e-mail:	personal.fpua@ferplast.com	
415440,(067)4107670

•	Швеи на	постоянную	работу	приглашает	ООО	
Круг.	Г/р	08.00-16.30.	Хорошие	условия	работы.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	при	собесе-
довании.	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	не-
обязателен.	Г/р	4/2,	с	9.00-18.00.	З/п	от	4000грн	
468281,(063)0785797,(067)9526639

•	Шеф-повар требуется	 в	 новый	 ресто-
ран	 г.Киев	 (ул.Маршала	 Гречка	 5/1).	 Гра-
фик	 работы	 5/2	 дня,	 с	 12.00-22.00.	 З/п	 7500	
+	 премии.	 Предоставляем	 жилье,	 питание.	
067)7132238,(050)4681366

•	Шліфувальник-полірувальник Можливе	офі-
ційне	працевлаштування.	Робота	в	с.	Стрижівка,	
Коростишівського	 р-н.	 Деталі	 обговорюються	
097)9062416,(050)9278214

•	Экономист на	 производственное	 предпри-
ятие.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	 трудоу-
стройство,	 гарантии	 согласно	 КЗоТ	 Украины,	
достойный	уровень	заработной	платы	487867,(
067)4111649,(050)4842876

•	Экскаваторщик на	 JCB-3СХ	 срочно	 требу-
ется	для	работы	в	Киевской	области.	Хорошие	
условия	 работы.	 Жильё	 предоставляем.	 З/п	
50грн/час	067)6568976

•	Экспедитор срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	 работу	 в	 компанию	 ЛКО.	 Г/р	 договорной.	
Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 при	 собе-
седовании.	Иногородним	компенсируем	проезд	
067)4008192,(067)4008190

•	Экспедитор требуется	на	работу	в	 торговую	
компанию.	 Опыт	 работы-	 приветствуется.	 Гра-
фик	работы-	нормированый.	Заработная	плата	
от	7000	грн	063)5007987,(050)7702896

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

•	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

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	продам	 2-х	 Ком.Кв.,	 2/2	 этажей,	
47м/25,2м/9,5м,	хмельНицКая	обл.,	г.белогорье.	
цеНа	628	571	грН.	0963161419

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

•	продам	 3-х	 Ком.Кв.,	 3/3	 этажей,	
64м/45м/6м,	 житомирсКий	 р-Н,	 пгт.озерНое,	
ул.авиациоННая.	цеНа	571	429	грН.	0956494321

2.7. Продам будинки в місті 

продається	будиНоК	0674119703,	0674119718

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомирсКая	
обл.,	 г.Новоград-волыНсКий,	 ул.гетьмаНа	 са-
гайдачНого.	цеНа	1	063	218	грН.	0672452301

2.8. Продам будинки в передмісті 

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомир-
сКая	 обл.,	 радомышльсКий	 р-Н,	 с.вишевичи,	
ул.	 КомсомольсКая,	 67.	 цеНа	 7	 157	 143	 грН.	
0636560610

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 одессКая	 обл.,	
беляевсКий	 р-Н,	 с.мариНовКа,	 ул.гагариНа.	
цеНа	1	580	460	грН.	0503161292

•	продам	 2-х	 этажНый	 дом,	 житомирсКий	
р-Н,	с.хиНчаНКа,	ул.Королева.	цеНа	462	428	грН.	
0680730020

2.14. Продам Комерційна 

•	продам	 помещеНие	 свободНого	 НазНаче-
Ния,	1/1	этажей,	2576м/0м/0м,	виННицКая	обл.,	
г.КалиНовКа.	цеНа	4	571	429	грН.	0986843956

2.16. Здам в оренду 

•	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,	 КабельНе	 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	 доКу-
меНти.	0665711000,0977228822

•	продам	 або	 здам	 будиНоК	 с.левКів.	 поруч	
ліс,	річКа,	НедалеКо	зупиНКа.42	сот.	землі.	ціНа	
договірНа.	0673911769

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 

•	Автокрани, 2	одиниці,	КРАЗ-250	(КС4574),	в/п	
20т.	ЗІЛ-133ГЯ	(КС3575А),	в/п	10	т,	1992	р.в,	в	
роботу.	0990585081,0963507337

•	Краз-6150 (самоскид),	 1999	 р.в.,	 тех-
нічно	 справний,	 товарний	 вид	 в	 роботу.	
0990585081,0960795238

3.3. автомобілі. Куплю 

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

купим Ваш аВтомобиль на Выгодных для 
Вас услоВиях, В короткие сроки. Возмож-
на покупка кредитных, проблемных, после 
дтп аВтомобилей. 0962494994ярослаВ

терміноВо Викупимо будь-яке аВто,В жи-
томирі і області В будь-якому стані, будь-
якого року Випуска.з будь-якими пробле-
мами а так само не розмитненні. 09378549
35,0634827645,0983636512

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

•	агрозапчастиНи	 до	 зерНозбир.	 КомбайНів,	
обприсКувачів,	 КосароК,	 прес-підбирачів,	
Картоплезбир.	КомбайНів,	КартоплесаджалоК,	
КопачоК,	шиНи,	Камери.	www.agrokom.In.ua.	06
39628236,0676713553,0992012978
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•	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	 до-
ставКа.	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	КредитуваННя.	
www.rustexno.com.ua,	 rustexno@maIl.ru.	
(050)9242613,	0505158585,0679040066

•	Продаем надійні	 інкубатори	 украінського	 ви-
робництва	 для	 всіх	 видів	 яєць	 від	 42-3000	 шт.	
inkubator.biz.ua,	0975618474,0634200870

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

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

3.7. автозапчастини. Продам 

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

•	Запчасти для	грузовых	машин	УРАЛ,	КАМАЗ,	
ЗИЛ.	 Новые,	 с	 хранения,	 с	 разборки.	 Ремонт,	
обменный	 фонд.	 Работаем	 по	 всей	 Украине.	
kord2003.prom.ua	0660995517

•	Поршневі групи	 Кострома,	 ЯМЗ,	 гільза,	 по-
ршень,	кільця,	пальці,	прокладки,	вкладиші,	інші	
з/ч,	доставка.	0675702202,0507190073,74

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	 ви-
гляді	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

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

пп Фонтан: буріння, ремонт, тампонаж 
сВердлоВин на Воду, монтаж насосного об-
ладнання. 0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні	 тривалого	 горіння	 (ви-
робничі,	побутові).	Тепловентилятори	на	дровах.	
Буферні	ємкості.	0666008784,0680450764

5. медициНа 

5.1. медичнi послуги 

•	УЗД судин	 шиї,голови,кінцівок,капіляроскопія
,лікування	 ДЦП,аутизму,ВСД,розумової	 відста-
лості,	 затримки	 психомовногокінетичного	 роз-
витку,	епілепсії,	наслідків	 травм,	 інсультів,	роз-
сіяного	склерозу,	порушень	пам`яті,	зору,	слух.	
Ліц.	АЕ196774	від	31.01.2013	0952194226

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кВаліФікоВана гарантоВана допомога В 
отриманні кредиту. пропозиції для нео-
Фіційно працеВлаштоВаних з чорним 
списком. 12% річних. Max. 450000 гриВень. 
0993337916,0681458367

•	працюєте	НеоФіційНо	або	погаНа	КредитНа	
історія?	телеФоНуйте!	Кредит	під	15%	річНих	
до	500000	гривеНь.	гараНтія	отримаННя	100%.	
ліц.	Нбу	№92	от	10.10.11.	0992845630,0974536752

•	працюєте	НеоФіційНо	або	погаНа	КредитНа	
історія?	телеФоНуйте!	Кредит	під	15%	річНих	
до	500000	гривеНь.	гараНтія	отримаННя	100%.	
ліц.	Нбу	№92	от	10.10.11.	0992845630,0974536752

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

•	грузоперевозКи	песоК,	щебеНь.	вывоз	мусо-
ра	автомобилями	зил,	Камаз.	0969524540

6.13. Ремонт техніки 

•	Ремонт побутової	 техніки	 (холодильники,	
пральні	машини,	мікрохвильові	печі,	посудомий-
ні	машини).	Виїзд	до	клієнта	по	районам	та	без-
коштовно	по	місту.	Діагностика	та	запчастини	на	
різні	марки	техніки.	097)5082036,(063)2148081

ремонт холодильникіВ, заміна комплекту-
ючих, запраВка. якість, гарантія. Виїзд по 
області. 0975107907,0932929225

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

•	Зрізаємо дерева	 у	 важкодоступних	 місцях.	
Послуги	 спецтехнікки.	 E-mail	 braslavets.mg@
gmail.com	0973266874

•	КоНсультація	 та	 допомога	 На	 відстаНі	 в	
сКладНих	 сімейНих	 обставиНах,	 вирішеН-
Ня	 шлюбНих	 відНосиН.	 допомога	 в	 бізНесі,	
Кар`єрі,	особистому	житті,	На	успіх.	допомо-
жу	 поверНути	 КохаНу	 людиНу	 -	 збережу	 сі-
мейНе	вогНище.	поставлю	захист.	0689389199

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

7. все для дому 

7.5. Ремонт, перетяжка меблів. Послуги 

•	перетяжКа,	 ремоНт	 будь-яКих	 видів	 мяг-
Кої	мебелі.	зміНа	дизайНу	диваНів	та	Крісел.	
велиКий	вибір	обшивНої	тКаНиНи.	працюємо	
без	вихідНих,	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, дні-
проВський, солонянский. ціна 450гр/га. 
0506344670,0688926201

•	Саджанці крупноплідних	ягідників	та	фрукто-
вих	 дерев	 у	 великому	 ассорт.	 з	 пітомника.За-
мовте	б/к	каталог	за	0676299455,0993745810

8.11. Промислове обладнання. Продам 

•	Повний комплект	 обладнання	 мінізаводу	 для	
виробництва	 шлакоблоку:	 прес	 шлакоблочний,	
прес	полублоків,	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, 
пластмаси 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

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрачеНо	війсьКовий	КвитоК,	На	ім'я	боНдар	
артур	аНатолійович,	видаНий	1988р.	вважа-
ти	НедійсНим

8.23. інше. Продам 

продаємо біо-газВі устаноВки. устаноВка Ви-
робляє біо-газ та біодобриВа. біо-газ Викор.
для опалення,пригот.їжі,Вироб-тВа елек-
троенергії.біодобриВа збільшують урожай-
ність В 1,5-2 рази. сироВиною може бути на-
Віз тВарин та птиці,Відходи кухні,рослинна 
маса. 2 0509452297,0937633088

•	Продам тельфер	 Болгария,	 б/у,	 5т./12м.п.	
В	 хорошем	 состоянии.	 Цена	 договорная.	
050)5442769

8.24. інше. Куплю 

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

•	Купим редукторы,	электродвигателя,	тельфе-
ра.	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,	ме-
дали,	КНиги	издаН.	до	1917	г.,	КоНьяКи	времеН	
ссср,	др.	предм.	стариНы	для	собств.	КоллеК-
ции	0503466068

•	Куплю електродвигуни,	 редуктори,	 насо-
си,	 тельфера,	 холодильне	 обладнання,	 силові	
трансформатори,	 пускачі,	 автомати,	 компресо-
ра,	генератори,	підшипники.	0671885230

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

•	Куплю пожежні	 мотопомпи	 МП-800,	 насос	
ПН-30,-40).	 Електродвигун	 1-18	 кВт,	 Верстати.	
Тиски.	 Патрони.	 Фото:	 sky85593@gmail.com.	
0964180586

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

•	Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	Купуємо б/в	компресори	ПКС	і	ПКСД	або	мі-
няємо	на	нові	з	доплатою	(широкий	вибір	порш-
невих	і	гвинтових	компресорів).	Розглянемо	всі	
варіанти.	0686144341,0507520586

•	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
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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

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.

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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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
Будьте обережніші 

у спілкуванні з началь-
ством та колегами, не всі 

ваші слова їм будуть до вподоби. 
Не провокуйте конфліктів, вчасно 
йдіть на компроміс.

ТЕЛЕЦЬ
Хтось не дотримає 

свого слова, і це може 
спричинити конфлікт на роботі 
чи вдома. Щоб допомогти рід-
ним, треба докласти зусиль, зате 
діти порадують.

БЛИЗНЮКИ
Деякі важливі орга-

нізаційні питання ви-
рішуватимуться з труд-

нощами. Позитивний настрій та 
оптимізм допоможуть досягти 
бажаного успіху. 

РАК
Ваша сумлінна пра-

ця заслуговує на похвалу 
керівництва або навіть 

підвищення. Не відмовляйтеся 
від запрошення друзів, ви цікаво 
та приємно проведете час.

ЛЕВ
Задайте собі чіткий 

ритм роботи і неухиль-
но дотримуйтеся його. Тоді успіх 
не забариться. У вихідні активний 
відпочинок дозволить повністю 
відновити сили.

ДІВА
Можливо, вам зро-

блять дуже вигідну про-
позицію. Бажано не зво-

лікати з відповіддю. Та й взагалі 
постарайтеся не запізнюватись і 
нічого не забувати.

ТЕРЕЗИ
Перед вами можуть 

відкритися «блискучі» 
перспективи, варто тіль-

ки бути уважними до деталей і не 
лінуватися. У вихідні варто змі-
нити коло спілкування.

СКОРПІОН
Сприятливий тиж-

день. Ви будете сповнені 
оптимізму та нових ідей 

та планів, реалізуєте практично 
всі задуми. Можна навіть розра-
ховувати на прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Ваші плани та на-

міри вашого начальства 
можуть не збігатися. Тут варто 
знайти розумний компроміс й 
домовитися. У вихідні відпочинь-
те та виспіться.

КОЗЕРІГ
Цього тижня бажано 

не відкладати завершен-
ня важливих справ. По-

старайтеся реально оцінювати 
свої можливості й не засмучува-
тися у випадку невдачі.

ВОДОЛІЙ
Вдалий період. Зник-

нуть перешкоди, неві-
домо звідки візьмуться 

свіжі сили, що дозволять взятися 
за справи, про які раніше навіть 
боялися подумати.

РИБИ
Радійте життю та 

успіхам на роботі. Однак 
не метушіться й уникай-

те нервових та фізичних переван-
тажень, бо це може негативно від-
битися на вашому здоров’ї.

●● Назва «Італія» походить 
від грецького «italos», що озна-
чає теля. Назва від початку була 
дана регіону Калабрія грецьки-
ми колоністами в 8 сторіччі до 
н.е., а потім поширилася на весь 
півострів.

●● В Італії ви не знайдете ані 
дитячих будинків, ані бездомних 
тварин. Там їх просто немає.

●● Італійська поліцейська фор-
ма шиється компанією Prada.

●● На території Європи тіль-
ки три активних вулкани: Етна, 
Стромболі і Везувій, всі вони 
розташовані в Південній Італії. 
Етна також є і найактивнішим 
вулканом в світі.

●● Туристи, які замовляють 
собі кави, кажучи англійською, 
можуть отримати її за подвій-
ною ціною. Тому що для місце-
вого населення послуги барів та 
кафе часто коштують дешевше, 
ніж для іноземців.

●● На території Італії знахо-
дяться дві найменших країни 
світу, два анклави – Сан-Марино 
і Ватикан.

●● В італійському регіоні «Аос-
та» говорять німецькою, а італій-
ську розуміють дуже погано.

●● Італія є однією з найрелігій-
ніших країн в світі.

●● Коли італійці заповнюють 
податкову декларацію, вони ко-

жен раз повинні залишати по-
жертвування католицькій церкві.

●● Найбільш жадібною мафіоз-
ною організацією вважається не-
аполітанська Каморра в Калабрії.

●● В Італії соки майже не вжи-
вають, тому в більшості рестора-
нів замовити їх ви не зможете.

●● Коли купуєте товари в ма-
газинах Італії, потрібно завжди 
брати чек, інакше вас можуть зу-
пинити поліцейські і виписати 
чималий штраф.

●● Водії при обгоні на італій-
ських дорогах можуть попере-
дити про маневр, увімкнувши 
дальнє світло. (Це допускається 
правилами водіння). 

найцікавіші факти про італію та італійців



Балерина
Жанр:   мультфільм, анімація,  

                  мюзикл, сімейний
Історія розповість нам про маленьку 

11-річну сирітку Фелісі Міллінер, яка дуже 
мріє стати балериною, а тому приїжджає в 
Париж у 1879 році разом зі своїм другом, 
винахідником Віктором. Дівчинка йде в 
престижну школу балету, де їй доведеться 
дуже багато працювати. Одного бажання для 
втілення мрії мало, коли доводиться боротися 
з талановитими і підготовленими суперницями. 
Коли кожен день зі школи вилітає по одній 
дівчинці, Фелісі повинна працювати більше всіх, 
щоб довести, що вона – справжня балерина.

Правило бою
Жанр: драма, спорт
У минулому Карпов був дуже відомим 

олімпійським чемпіоном з боксу. Зараз же 
він простий тренер і готує свого сина Ігоря 
до чемпіонського поєдинку. В якості спаринг-
партнера для нього він бере звичайного 
хлопця з вулиці Тараса. Але обставини 
змінюються, і тепер сам спаринг-партнер стає 
головною зіркою поєдинку. Він зобов'язаний 
допомогти Карпову і битися проти страшного 
ворога. На кону чемпіонський титул. Це шанс 
для Тараса, і він не має права його втратити.

Будинок навпроти
Жанр: кримінал, трилер, жахи
Ще кілька останніх справ, і Джон з Розі 

втічуть далеко-далеко назустріч своєму 
щастю. Вони вже мріють про це, адже 
залишилося зробити лише кілька кроків. 
Розі з нудьги часто спостерігала за сусідом. 
Обом він здавався досить дивним. Одного 

разу сусід завітав в гості. Наступного дня 
після зустрічі дівчина зникла. Джон, шукаючи 
кохану, забрів в будинок сусіда. Те, що він там 
побачив, ввело його в шок. Ніколи не знаєш, 
які страшні речі можуть відбуватися поруч...

воїни духу
Жанр: документальний
«Воїни духу» - це унікальна розповідь про 

крайні дні, години, хвилини героїчної оборони 
донецького аеропорту та виборювання 
метеостанції. Всього два роки тому в 
середині січня 2015 року новинні стрічки 
сповістили моторошні факти - газова атака, 
перший, другий підриви ворогом нового 
терміналу… А як же кіборги? Невже символ 
стійкості та незламності загинув під руїнами 
ДАПу?  Мільйони українців переживали цю 
трагедію, як свою особисту. 

Принцеса-жабка
Жанр: мультфільм, комедія, пригоди
У королівстві жаб переполох, адже зовсім 

скоро призначені Олімпійські ігри, яких 
країна ще не бачила! На цей раз король 
пообіцяв видати свою красуню дочку за їх 
переможця. Але поки учасники з'їжджалися 
з різних кінців країни, принцеса втекла з 
палацу.

Співай
Жанр: мультфільм, комедія, мюзикл
Творці «Посіпак» оголошують старт 

небаченої досі пісенної битви талантів! 
Директор колись успішного театру коала 
Бастер хоче повернути своєму закладові 
славу і визнання. Він твердо налаштований 
організувати найграндіозніше у світі шоу. На 
прослуховування запрошено усіх! І навіть 
якщо ти сором’язливе слоненя-підліток, рішуча 
крихітна миша, заклопотана мама-свинка, крутий 
горила-гангстер чи дикобразиха-рокерка – 
 не вагайся, приходь і співай на повні груди!

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»

«Ханума»
4 лютого

Початок о 19:00

«Всі миші люблять сир»
5 лютого

Початок об 12:00 та 14:00

«Летючий корабель»
4 лютого

Початок о 12:00

«Кіт у чоботях»
4 лютого

Початок об 11:00 та 13:00


