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Ціна правосуддя: скільки 
заплатять житомиряни за 
звернення до суду у 2017 сто днів – позаду. Що попереду?

с. 4

Шоу «Дорожня інтуїція»:
через демонтаж 
дублюючих світлофорів 
водії вчаться  
їздити «наосліп»
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Анастасія Кузьмич

У Житомирі ви-
сокопосадовця, за-
триманого правоохо-
ронцями на хабарі, 
відпустили під заста-
ву в розмірі майже  
130 тис. грн.

Нагадаємо, що 25 січня 
співробітники слідчого відділу 
прокуратури області спільно з 
працівниками відділу боротьби 
з корупцією та організованою 
злочинністю Управління СБУ 
в області затримали на хабарі в 
розмірі 2 500 доларів начальника 
управління екології та природ-
них ресурсів при облдержадмі-
ністрації Вадима Войцещука.

27 січня, за клопотанням 
слідчого відділу обласної про-
куратури, ухвалою Житомир-
ського Корольовського район-
ного суду затриманому було 
обрано запобіжний захід – три-
мання під вартою з правом вне-
сення грошової застави на суму 
майже 130 тис. грн.

Однак, як повідомили нам у 
прес-службі Апеляційного суду 
Житомирської області, ухвалу 
слідчого судді Корольовського 
районного суду було оскаржено.

«2 лютого матеріали надійшли 
до Апеляційного суду, на 3 люто-
го був призначений розгляд, – 
розповідає головний спеціаліст 
із забезпечення зв’язків зі ЗМІ 
Апеляційного суду Житомир-
ської області Олена Савенко. – 
Але ще до моменту розгляду цьо-
го кримінального провадження в 

апеляційній інстанції Войцещу-
ком було внесено заставу, і вже 
на момент розгляду 3-го лютого 
у нас він вважався таким, до яко-
го застосовано міру запобіжного  
заходу у вигляді застави».

Під час засідання 3 лютого 
апеляційний суд мав намір дослі-
дити певні матеріали цього кримі-
нального провадження, але на час 
розгляду вони не були надані про-
куратурою. Тому розгляд кримі-
нального провадження відкладено 
на 10 лютого, на 9 годину 30 хвилин.

Марина Михальчук

В обласній  
клінічній лікарні  
ім. О. Ф. Гербачевського 
презентували нову 
діагностичну лабо-
раторію та науково-
практичний центр. 
Відтепер за один день 
«реально» пройти комп-
лексне обстеження.

На відкриття нових відді-
лень 7 лютого завітали голова 
Житомирської облдержадмі-
ністрації Ігор Гундич та голо-
ва обласної ради Володимир 
Ширма.

Головний лікар Богдан 
Леськів розповів, що завдя-
ки новому сучасному облад-
нанню та штату фахівців (що 
складає понад 100 працівни-

ків), у діагностичній лаборато-
рії проводитиметься від 6 ти-
сяч лабораторних досліджень 
щодня та понад 2 млн щомі-
сяця. Також він додав, що осо-
бливістю лабораторії є те, що 
за 1 день можна пройти комп-
лексне обстеження та отрима-
ти рекомендації для призна-
чення подальшого лікування.

До складу лабораторії вхо-
дить 5 відділів, де виконуються 
відповідні види лабораторних 
досліджень: клініко-гематоло-
гічний, біохімічний, цитоло-
гічний, імунологічний, бак-
теріологічний. Лабораторні 
дослідження здійснюються 
за 132 методиками, що дає 
можливість забезпечити лі-
кувально-діагностичний про-
цес при наданні 3 рівня ме-
дичної допомоги.

До того ж, на базі обласної 
лікарні працюватиме науко-
во-практичний центр. Саме 
він у майбутньому дасть мож-
ливість підвищувати кваліфі-
кацію лікарів нашого міста, а 
також залучати професорів з 

Києва, які будуть як навчати, 
так і стажувати.

На ремонт приміщення 
під лабораторію з обласно-
го бюджету було виділено 
1,5 млн грн, а на придбання 
медичного обладнання – 2,5 
млн грн з обласного та дер-
жавного бюджетів.

У житомирських 
школах учнів 
молодших класів 
годують «по 
заявам» батьків

У Житомирі відкрили сучасну 
діагностичну лабораторію

Анастасія Кузьмич

Починаючи з січня 
цього року школярів 
молодших класів поча-
ли годувати за письмо-
вою згодою батьків. На 
думку чиновників, це 
дасть змогу заощадити 
кошти і спрямувати їх 
на покращення ма-
теріально-технічної 
бази шкіл.

Як повідомляв раніше за-
ступник міського голови Мат-
вій Хренов, до кінця 2016 року 
кошти виділялися на харчу-
вання абсолютно усіх школя-
рів молодшої ланки (навіть 
попри те, що з тих чи інших 
причин діти не завжди їдять 
у шкільній їдальні).

«Щоб уникнути нецільо-
вого використання коштів, у 
2017 році в молодшій школі 
(1-4 класи) харчуватися бу-
дуть тільки ті діти, батьки 
яких написали заяву на хар-
чування. Тобто, годувати ді-

тей з 1-го по 4-й клас будуть 
тільки за письмовою заявою, 
за згодою батьків на харчу-
вання», – анонсував раніше 
Матвій Хренов.

Як поділився заступник 
міського голови, станом на 
початок лютого 2017 року від 
харчування дітей у шкільних 
їдальнях відмовилися близько 
1 % батьків. Говорити про кон-
кретні суми, які таким чином 
заощадять школи, наразі зара-
но. Однак, за словами Матвія 
Хренова, зекономлені кошти 
нікуди не подінуться й будуть 
витрачені на поліпшення на-
вчально-технічної бази шкіл з 
відповідним затвердженням в 
управлінні освіти.

Якщо ж хтось з батьків змі-
нить рішення і захоче, щоб 
дитину знову почали годува-
ти в школі (або навпаки – від-
мовитися від харчування), то 
вирішити це питання можна 
шляхом тієї-таки заяви.

Оскільки інновація тіль-
ки вступає у дію, говорити 
про конкретні результати 
зарано. Чи харчуватимуться 
молодші школярі й наступ-
ного навчального року «по 
заявам» – наразі не вирішено 
і залежатиме від результатів 
поточного року.

Житомирського чиновника-
хабарника відпустили з-під 
варти під заставу
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Юлія Довбня

Проблема безпритульних 
тварин досі є великою для 
маленького Житомира. Як 
змінилось життя тварин-без-
хатченків після відкриття 
«Житомирського центру 
захисту тварин», дізнавались 
журналісти газети «20 хвилин».

Як розповіла директор центру Олексан-
дра Мельник, після офіційного відкриття 
«Житомирського центру захисту тварин» у 
ньому стерилізували та вакцинували від ска-
зу 800 безпритульних тварин. Під опікою цьо-
го центру знаходяться 16 собак.

Група працівників «Центру захисту тва-
рин» має намір зробити життя «братів наших 
менших» легшим і щасливішим: займатися 
порятунком, лікуванням, стерилізацією та 
влаштування безпритульних «у добрі руки».

«У нас маленьке місто, але велика кіль-
кість безпритульних собак. І якщо ми хочемо 
вирішити цю проблему цивілізовано, місто 
має розставити якісь пріоритети. Потрібна 

співпраця з волонтерами. "Житомирський 
центр захисту тварин" підписав угоду термі-
ном на 3 роки про співпрацю з ТОВ "Чотири 
лапи Україна"», – наголосила Олександра.

У Житомирі працює один представник 
ТОВ «Чотири лапи Україна», а асистентами 
є працівники центру, які пройшли навчання 
та мають відповідний досвід.

Олександра Мельник розповіла як зазви-
чай знаходять господарів для цих тварин.

«У цілому, схема виглядає просто: 
тварин стерилізують, беруть у  притулок 
і рекламують. Також ми паралельно про-
водимо роботу з молоддю, з дітками. Щоб 
вони розуміли, якщо ви хочете взяти собі 
тваринку додому – ви повинні нести від-
повідальність», – пояснює вона.

За словами Олександри Мельник, з 
центром співпрацюють волонтерські ор-
ганізації, які щодня докладають багато 
зусиль, щоб допомогти безпритульним, 
скривдженим долею чотирилапим зна-
йти свій будинок та люблячих господарів. 
«Тварини повинні жити в чистоті, тому за 
песиками, що живуть в будинку, прибирає 
робоча група. Також намагаємося забез-
печувати тварин хорошим кормом, але не 
сухим» – каже Олександра Мельник.

Заявку на стерилізацію безпритульних со-
бак можна залишити на сайті Центру або за-
телефонувавши за номером: 55-00-20 та 15-80.

Последнее желание
Не знаю, школьный ли товарищ, путешествующий 

в ночном поезде, или шум колышущихся тополей, 
когда-то рассказали об учителе-патриоте, которого 
приговорили к смерти.

Когда его спросили о послед-
нем желании, ответил:

– Хотел бы провести 
еще один урок.

Суд согласился при усло-
вии, что он не будет говорить с учениками о политике.

Дети обратились к нему: «Какой у нас сейчас урок, 
учитель?»

– Это урок ботаники, географии, грамматики, мате-
матики, рисования, музыки и истории, – ответил им 
учитель.

В эту минуту в окно классной комнаты впорхнула 
бабочка.

Дети смеялись, наверное, из-за 
бабочки, а учитель был очень печа-
лен. Затем он произнёс: «Начнём, 
не очень радуйтесь бабочкам, хотя 
они, конечно, прекрасны – и с 
разводами, и без них. Они легки и 

невесомы, но помните, что они рождаются из гусениц, 
которыми кишит дерево, и нет уже 
смысла ждать урожая от такой яблони.

По ботанике все должны знать и то, 
что ветер ломает высокие деревья, 
а кустарники – никогда. Если лес 
состоит из высоких деревьев, 
ветер не сможет их поломать. Но 
вы любите и кусты, благодаря им 
мы знаем, что деревья высокие.

О грамматике скажу вам 
следующее: Не ставьте второпях 
точек, не разрешайте, чтобы 
предложения сбили вас с толку, 
лишь помахивайте кнутом оп-
тимистических запятых. А перед 

постановкой многоточия на одно мгновение замрите 
– представьте, что перед вами три бомбы: хорошо поду-
майте, они каждую минуту могут взорваться.

Часто будете встречаться с вопросительными знака-
ми – они научат вас думать.

По математике вы должны запомнить: любите цифру 
«один». В жизни все драгоценное да-

ется один раз. У нас есть одна мать, 
одно сердце, одна любовь и одна 
Родина.
Из географии скажу вам следую-

щее. Есть реки, которые начинаются 
в родном краю, но свои воды несут 

по воле судьбы в чужие моря. Есть, 
однако, и реки, начинающиеся на чужбине, но несущие 
свои искрящие струи к нам.

Обратите внимание, что реки бывают мелкими 
или глубокими, прозрачными или мутными. Но вы 
всегда взбирайтесь на верши-
ны – оттуда прекрасно видна 
даль. Горы высоки, скалисты, 

горды, но на них никогда не выращивают пшеницу и 
люди не строят домов.

Спуститесь на равнины, будьте ближе к природе и 
людям.

Музыка не только приобщает вас к классическо-
му искусству, она иногда рассказывает о стрельбе из 
автоматов, о страдании целого народа, о его героизме, 

о его душе и о его победах. Это музыка, 
иногда охваченная ужасом, но она вам 

понравится.
Если хотите нарисовать 

цветок, не рвите мак для об-
разца. Нарисовать цветок – зна-
чит создать цветок, а сорванные 
цветы – это 

умершие цветы.
Нарисуйте закат, но не забы-

вайте, что после него приходит 
ночь. А если наступит тот день, 
о котором говорили на уроке 
музыки, то ради этого дня вы можете 
сорвать и маки, и розы.

Пригласите и меня на этот праздник. Когда напол-
нятся вином чаши радости, чтобы праздновать мое воз-

вращение – знайте, я уже пришел.
Ну что же, прозвенел звонок. У 

меня не осталось времени для исто-
рии.

Уроки истории 
оставляю вам, читай-

те о них сами.

Автор:
художник Артур Хачатрян, 
личный сайт  — artman.in.ua

рекламаЗ тваринами по-людськи: як 
допомагають безпритульним 
псам у Житомирі
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Шоу «Дорожня інтуїція»: через 
демонтаж дублюючих світлофорів 
водії вчаться їздити «наосліп»

Анастасія Кузьмич

У грудні минуло-
го року міська влада 
провела «апгрейд» 
перехресть і замінила 
світлофорні об’єкти, 
демонтувавши міс-
цями дублюючі 
пристрої оптичних 
сигналів. Однак чи 
дійсно ці світлофори 
були зайвими? Думки 
проектантів і водіїв з 
цього приводу карди-
нально розходяться.

Після демонтажу дублюю-
чих пристроїв оптичних сигналів 
багато водіїв стали нарікати, що 
небезпека дорожнього руху під-
вищилася. Бо тепер вони змушені 
буквально вгадувати, коли і як ви-
конувати маневри на перехрестях.

Для з’ясування ще 31 січня на 
перехрестя вулиць Східної та Ки-
ївської виїжджала спеціальна ко-
місія, однак конкретного висновку 
в управлінні транспорту та зв’язку 
так і не дійшли.

Повторно дане питання роз-
глядали на засіданні комісії з без-
пеки дорожнього руху 2 лютого, де, 
окрім членів комісії, були присутні 
автор проекту від ПП «Промінь» 
пан Ярощук і член виконавчого ко-
мітету Житомирської міської ради 
Руслан Годований (котрий, власне, 
і наголошує на недоцільності де-
монтажу дублюючих світлофорів).

На думку Руслана Годовано-
го, відсутність дублюючих при-
строїв оптичних сигналів не лише 
ускладнює рух, а й підвищує рі-
вень небезпеки на перехрестях.

«Я не кажу залишати на всіх 
перехрестях. На пішохідному пе-
реході на розі вулиць Велика Бер-
дичівська та Михайлівська точно 
треба знімати, бо тут є розрив 
розгону. Я вам кажу, що на Схід-
ній - Київській потрібно ставити 
дублюючий сигнал світлофору, 
на проспекті Незалежності - Схід-
ній потрібно ставити, – переконує 
член виконкому. – На деяких не 
треба. Ось до проектантів: крив-
лячи душею, ви подали проект. 
Знаючи, що там немає острівців 
безпеки, нікуди сховатись машині, 
нікуди сховатись пішоходу – при-
ймаєте рішення і знімаєте дублю-
ючий. Ви розумієте, що дублюю-
чий допомагає всім в той момент? 
Знаючи, що там немає острівця 

безпеки, ви взагалі не мали права 
нічого там міняти», – обурюється 
Руслан Годований.

У той же час проектант Яро-
щук стверджує:

«Така система, як зараз, без 
дублюючих світлофорів на тому 
боці, вже і була й працювала, 
поки (я не буду казати хто) ви-
рішив все це змінити, не дивля-
чись на нормативи».

На його думку, проблема ви-
рішиться тоді, коли водії будуть 
дотримуватися правил дорож-
нього руху і не заїжджатимуть 
за стоп-лінії.

«Порушити не можна 
дотримуватися»: водії 
буквально змушені 
порушувати ПДР

Ми поцікавилися думкою екс-
перта з цього приводу. Заступник 
директора автошколи «Меблевик» 
Євген Ярмолюк пояснює:

«Проектанти трошки крив-
лять душею, особливо в умовах 
Житомира, тому що, по-перше, 
вони обладнали цими новими 
світлофорами перехрестя, де 
вже були світлофори. Розробни-
ки посилаються на п. 16.3 ПДР 
України, де зазначається: «У разі 
необхідності надання переваги в 
русі транспортним засобам, які 
рухаються по перехрещуваній 
дорозі, водій повинен зупинити 
транспортний засіб перед дорож-
ньою розміткою (стоп-лінією) або 
світлофором так, щоб бачити 
його сигнали, а якщо вони відсут-
ні – перед краєм перехрещуваної 
проїзної частини, не створюючи 
перешкод для руху пішоходів», – 
цитує Євген Дмитрович. – Але 
ось в чому «фокус» і чому це не 
завжди підходить: світлофори у 
нас зазвичай розміщаються пра-
воруч і бувають випадки, коли в 
правій смузі стоїть, наприклад, 
великогабаритний транспорт-
ний засіб. У такому випадку ми 
просто не бачимо, який там сиг-
нал», – розповідає заступник ди-
ректора автошколи.

По-друге, за словами Євгена 
Ярмолюка, згідно з правилами до-
рожнього руху, коли автомобіль 
виїжджає на перехрестя – він по-
винна закінчити свій маневр. Але 
не завжди це безпечно.

«Якщо я не поїду, коли мені 
горітиме червоний сигнал, (але 
згідно з правилами, наприклад, 
я можу закінчити цей маневр), я 
приймаю рішення не ризикувати 
і виходить, що я стою вже за тією 
лінією, де мені  видно світлофор. І 
виходить, що я стою, не знаючи, на 
що мені сподіватися», – наводить 
приклад викладач. – Крім цього, 

згідно з п. 7.27 ДСТУ «Світлофори 
дорожні. Загальні технічні вимоги, 
правила застосовування та вимоги 
безпеки» транспортні світлофори 
типів 1 та 2 потрібно дублювати, 
якщо рух, що регулюється цими 
світлофорами, здійснюється дво-
ма і більше смугами і в конкретних 
умовах неможливо забезпечити 
виконання вимог для розпізнаван-
ня сигналів відповідно до 7.20 (Роз-
ташованість світлофорів відносно 
розмітки «стоп-лінія» повинна за-
безпечувати розпізнаваність їхніх 
сигналів водіями перших тран-
спортних засобів, що стоять біля 
неї). Тому дублюючі світлофори 
обов’язково повинні бути».

Як розповів Євген Ярмолюк, 
типовим проблемним перехрес-
тям в цьому плані є перехрестя ву-
лиць Бориса Тена і Східної.

«Наприклад, вчора склалася 
ситуація: я гальмував 40 метрів, 
уявляєте? Авто просто котилося 
40 метрів і добре, що я зупинився 
якраз перед самим перехрестям. 
Однак світлофора, котрий вста-
новлений справа, я вже не бачив, а 
на іншому боці дороги світлофор 
відключили. Питання: що мені 
робити в цій ситуації? – розводить 
руками заступник директора авто-
школи. – З одного боку, правилами 
мені заборонено рух заднім ходом 
на перехресті, а з другого – я розу-

мію, що не поїду, не бачачи сигна-
лу світлофора, що розташований 
у мене праворуч. Мені довелося 
порушити правила дорожнього 
руху і здати назад, інакше просто 
не зорієнтувався б на перехресті. 
Не завжди водії можуть зупинити-
ся конкретно в тому місці, де нам 
вказують правила, згідно п. 16.3», – 
нарікає Євген Дмитрович.

Що далі робитиме влада  
зі світлофорами?

У результаті майже годинної 
дискусії навколо проблемного 
питання щодо демонтованих ду-
блюючих світлофорів 2 лютого 
члени комісії вирішили ще раз 
перевірити відповідність проекту 
ДСТУ, проінспектувати видимість 
світлофорів на перехрестях і про-
аналізувати відповідність реаліза-
ції будівельних робіт до проектно-
кошторисної документації. Також 
на засіданні вирішили провести 
виїзд на проблемні перехрестя, 
щоб зібрати наочну інформацію 
та опрацювати її на наступній чер-
говій комісії.

Водіям тим часом лишається 
й далі маневрувати перехрестями 
міста, сподіваючись, що ані «водій-
ське чуття», ані взаємоввічливість 
не дадуть збій, і кількість ДТП на 
вулицях міста не зросте.

Знову двійка 
минулого тижня головною 

новиною в нашій державі була 
ситуація, що сталася у при-
фронтовій авдіївці. місто за-
лишилося без тепла, води та 
електропостачання. Уся держа-
ва намагалася допомогти по-
страждалим людям, збираючи 
та відправляючи тони «гумані-
тарки» до міста, де наразі про-
живає близько 10 тисяч людей.

Українці завжди відгукують-
ся та допомагають. Це те, чого 
немає в інших націях. але ви-
никає кілька запитань.

Чому усі чиновники різних 
рівнів показово, як за сцена-
рієм, давали розпорядження 
збирати та везти гуманітарну? 
можливо для того, щоб від-
волікти увагу від неготовності 
держави допомогти людям?

Чому держава знову вияви-
лася безпорадною та не гото-
вою до подібної ситуації? адже 
державне управління – це не 
виступи політиків на телебачен-
ні, а конкретні та результативні 
дії. Де резерви та стратегічні 
запаси на випадок такої си-
туації? Хочеться нагадати, що 
ми – країна, яка вже третій рік 
перебуває у стані війни, хоча 
це і називають аТО. Й подібне 
може повторитися в будь-якій 
точці нашої держави, і що тоді?

Це ж не перший випадок, 
усі пам’ятають алчевськ 2006 
року. коли це місто залиши-
лося без тепла, води та елек-
троенергії. Які висновки тоді 
було зроблено? У бізнесі, якщо 
стаються якісь надзвичайні 
події, детально розбирається 
та аналізується ситуація та роз-
робляються процедури, щоб в 
подальшому мати готовий план 
дій та заходів задля уникнення 
таких подій у майбутньому. 
Вочевидь, жодних висновків та 
уроків зроблено не було.

Ситуація зі сміттям у львові 
є ще одним прикладом без-
порадності державної «маши-
ни». Якщо завтра в місті-міль-
йоннику станеться подібна 
ситуація і сотні тон сміття не 
буде куди вивозити, чи буде у 
нас «план Б»? Відповідь оче-
видна. Постає запитання: на 
що витрачаються податки, які 
ми сплачуємо державі?

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

До речі, на засіданні комісії з безпеки дорож-
нього руху 2 лютого Руслан Годований задав пи-
тання: «Хто веде аналіз і аналітику причин ДТП 
у місті?» Виявилося, що Національна поліція, 
котра веде статистику ДТП, не займається ана-
лізом причин. З огляду на це поруч з питаннями 
щодо світлофорів було прийнято рішення роз-
робити план щодо збору інформації по фактам 
і причинам ДТП на дорогах Житомира та вине-
сти це на наступне засідання комісії.

 Водії обурені: дублюючі світлофори зникають з перехресть 
     Житомира, підвищуючи рівень аварійності на дорогах
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Эгоистина – это  
не только мода и стиль

Эгоистина – это не только стиль мода, 
этикет и красота! В первую очередь – это 
внутреннее состояние женщины! Только 
вчера я вернулась, пройдя авторский 
тренинг у истинного гуру женской психо-
логии – ларисы ренар. Уже более 10 лет ее 
книги являются бестселлерами, ее тренин-
ги и семинары – самыми популярными 
и востребованными. Вдохновившись и 
получив много энергии и ресурса, а также 
став дипломированным мастером своего 
нового дела после тренинга, хочу поде-
литься с вами, мои милые леди.

Поэтому эта статья о женском ресурсе, 
энергии…ведь это важно, для каждой 
из нас… когда женщина в ресурсе – она 
как магнит для мужчин, для успеха, для 
счастья, для всего самого лучшего в этой 
Вселенной.

Энергия – наш жизненный ресурс, 
когда женщина полна энергии, ей хочется 
творить, создавать прекрасное. Для кого-
то это написание новой книги, создание 
нового проекта, появление нового хобби, 
а для кого-то – приготовленный ужин для 
любимого человека и уютный домашний 
семейный вечер. а самое главное, когда 
женщина наполнена энергией, она спо-
собна привлечь идеального мужчину в 
свою жизнь, а затем наполнять его сво-
ей энергетикой и быть хранительницей  
семейного очага в доме.

Но когда в женщине энергии нет, 
она уставшая, раздраженная, ей особо 
ничего не хочется, у нее просто нет сил 
(или не все в порядке в личной жизни), 
такая женщина не способна привлечь, и 
главное – удержать мужчин. мужчины 
о такой говорят: «она «пустая»». Они 
особенно чувствуют таких женщин и, 
соответственно, обходят стороной.

Одной из главных Женских задач явля-
ется получить энергию извне, усилив её 
собственной добротой, красотой, благо-
честием, светлыми мыслями и передать 
эту энергию своему мужчине.

Так что же нужно делать? Где взять эту 
жизненную, вдохновляющую и привле-
кающую мужчин энергию? У меня есть 
ряд своих секретов, которые наполняют 
меня энергией и помогают быть силь-
ной и женственной, но этим я поделюсь  
с вами в следующей статье.

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

gloria.corporate@gmail.com

КолонКа

Пересування житомирян містом можна 
досліджувати за допомогою додатку «Modalyzer»

Марина Михальчук

У Житомирі роз-
починається дослі-
дження мобільності 
населення за допо-
могою мобільного 
додатку «Modalyzer». 
Серед учасників 
проекту розіграють 
подарунки.

З 1 лютого у Житомирі 
стартувало дослідження мо-
більності населення за допо-
могою спеціального мобіль-
ного додатку. Такий проект 
розпочато з метою покращен-
ня прийняття рішень щодо 
змін у сфері транспортної 
системи міста та забезпечення 
комфортних пересувань всіх 
груп населення.

Варто зазначити, що таке 
дослідження дозволить кра-
ще зрозуміти, яким чином 
пересуваються мешканці 
міста – пішоходи, велосипе-
дисти, користувачі громад-
ського транспорту, автомо-
білісти. До того ж, створити 
рекомендації щодо розвитку 
транспортної та соціальної 
інфраструктури міста.

«Окрім заохочення, ще є 
низка корисної інформації. 
Дослідження проходитиме у 
два етапи: перший – з 1 лютого 
до 15 квітня і другий – з 16 квіт-
ня до 30 червня. У кожен з цих 
етапів учаснику потрібно буде 
обрати лише 10 днів, коли він 
зголоситься відстежувати свої 
пересування містом», – розпо-
вів заступник міського голови 
Дмитро Ткачук.

За словами керівника 
проектного офісу GIZ у Жи-
томирі Марії Байди, додаток 
автоматично визначає, як 
саме пересувається людина. 

Крім того, людина можете 
додати більше способів пере-
сування. Для цього потрібно 
увімкнути GSM.

Учасником такого дослі-
дження може стати кожен 
житомирянин, який носить 
при собі смартфон. Для цього 
потрібно встановити безко-
штовний мобільний додаток 
Modalyzer, який доступний 

для мобільних пристроїв з 
операційною системою IOS 
або Android. Для забезпечен-
ня безпечного доступу до кон-
фіденційних даних через мо-
більний додаток або веб-сайт 
потрібно зареєструватися.

По закінченні другої фази 
дослідження серед усіх учас-
ників розіграють заохочу-
вальні подарунки.

Заощаджена субсидія:  
як можна використати кошти?

Юлія Довбня

Захмарні тарифи 
все частіше зму-
шують українців 
оформляти субсидії. 
Трапляється, що 
родини навіть не 
повністю використо-
вували цю «знижку 
держави». Тому люди 
все частіше стали 
турбуватися з приво-
ду того, що робити з 
невитраченою субси-
дією і чи варто через 
неї побоюватися 
додаткових боргових 
«хвостів».

Багатьох турбує питан-
ня щомісячної переплати за 
комунальні послуги і одно-
часна вимога територіальних 
відділень соціального захисту 
вносити гроші з обов’язкового 
платежу. Таким чином, пере-
плата буде тільки зростати. 
Наскільки вимоги державної 
інстанції законні, і чи варто 
платити обов’язковий платіж.

«Страшилки» 
комунальників

Якщо сім’я скористалася 
своїм законним правом і ви-
користовувала заощаджену в 
попередньому місяці субси-
дію «в рахунок» наступного 
комунального платежу, тобто 
скористалася так званою «пере-
платою» і не оплатила рахунок 
за опалення, водопостачання 
чи електроенергію, то це не 
може трактуватися постачаль-
никами послуг як заборгова-
ність по оплаті комунальних 
послуг і не є підставою для ска-
сування допомоги.

Постачальники послуг 
зобов’язані відображати розмір 
субсидії або переплату (заоща-
джену субсидію) в комуналь-
них рахунках. Більш того, вони 
не мають права ігнорувати 
переплату і вимагати у людей 
оплачувати послуги в повно-
му обсязі, при цьому шанта-
жуючи споживачів погрозами 
відключити опалення або газ. 
В протилежному випадку це 
буде грубим порушенням чин-
ного законодавства України.

Коли з’являється перепла-
та, у громадян виникає питан-
ня: «Чи необхідно сплачувати 
обов’язковий платіж за послуги 
в разі переплати по субсидії?».

Житомирянка Ольга по-
цікавилась у співробітників 

«Житомиртеплокомуненерго», 
чи може вона не оплачувати 
обов’язковий платіж, коли у 
неї переплата. Жінку запевни-
ли, що обов’язковий платіж 
слід оплачувати в будь-якому 
випадку, інакше в кінці сезону 
буде проводитися перерахунок 
і, незважаючи на переплату, на-
раховуватися відповідний борг. 
Після такої суворої відповіді 
пенсіонерка оплачує щомісяця 
обов’язковий платіж, незважа-
ючи на величезну переплату. 
Крім того, всі її подруги і зна-
йомі також так роблять.

Прокоментувати ситуацію 
ми попросили начальника від-
ділу соціальної допомоги при 
Богунській районній раді На-
талію Живанюк.

«Якщо на рахунку у або-
нента утворилася переплата 
по субсидії внаслідок економ-
ного споживання послуг, то 
сума субсидії зараховується, 
як оплата послуг на наступні 
розрахункові місяці (також і як 
оплата обов’язкового платежу). 
Тому, якщо сім’я не використа-
ла усю місячну субсидію і має 
на рахунку суму переплати 
(якої достатньо для оплати по-
слуги наступного місяця), то 
вона, природно, має право не 
оплачувати свій обов’язковий 
платіж», – пояснила Наталія 
Живанюк.

Тобто при оформленні суб-
сидії держава починає оплачу-

вати відповідну рішенням по 
субсидії суму замість платни-
ка. І якщо утворився «мінус» в 
оплаті – це свідчать про те, що 
держава заплатила за більший 
об’єм послуг, ніж використову-
вав платник.

«Сума субсидії, яку органи 
соціального захисту перераху-
вали на особовий рахунок одер-
жувача субсидії в комунальній 
організації, та яка не була вико-
ристана одержувачем субсидії 
внаслідок економного спожи-
вання послуги, зараховується 
комунальним підприємством 
як оплата послуг, в тому числі 
і обов’язкового платежу, на на-
ступні розрахункові періоди», – 
сказала Наталія Живанюк.

Субсидію можуть 
скасувати

Як наголосила Наталія 
Живанюк, якщо сім’я, якій 
призначено субсидію, не спла-
чує вартість фактично спожи-
тої послуги з урахуванням 
розміру допомоги (за винят-
ком випадків, пов’язаних із за-
тримкою виплати заробітної 
платні, пенсії та іншого, що 
підтверджується відповідни-
ми документами) – з місяця, 
в якому надійшло таке подан-
ня від постачальників послуг, 
орган соціального захисту на-
селення повинен припинити 
нараховувати субсидію.
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Леонід
ГроМік,

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

Генрі Форд  
   (закінчення теми)

Запропонований і здійснений 
метод конвеєрного збирання авто-
мобілів дозволив збільшити продук-
тивність праці на 4000%. Зарплатня 
була біля 5 доларів на годину, а тру-
довий день зменшений до 8 годин. 
Після першої світової війни Генрі 
зробив висновок про необхідність 
контролю усієї сировини, яка необ-
хідна для автомобілебудування. 
компанія Форда контролює випуск 
кожної деталі, але справи вироб-
ництва погіршувались з кожним 
днем, бо споживачу було замало 
однієї примітивної моделі. Генрі що-
року знижував вартість «жестянки» 
(Форд - Т, об’єм двигуна – 2,9 літрів, 
потужність – 22 кінські сили, мак-
симальна швидкість – 65 км/год. ). 
Початкова ціна Форда - Т складала 
800 доларів, до 1920 року – 600, 
а пізніше модель продавали за 345 
доларів. Усі автомобілі цієї моделі 
були пофарбовані у чорний колір, і 
жартома Форд казав: «колір авто-
мобіля може бути будь-яким, за 
умови, що він чорний». кожні 10 
секунд з конвеєра з’їжджала одна 
машина, щодня їх продавалось до 
100 штук. Після декількох пережи-
тих конфліктів Генрі передає управ-
ління своєю компанією єдиному 
сину Єдселю, який не користувався 
авторитетом в суспільстві, та іще й 
був несамостійним.

У 1920 році Форд вирішив 
реконструювати виробництво і 
усунути все, що не стосувалося ав-
томобілебудування. Він ліквідував 
непотрібні виробничі засідання, 
зайву документацію, відмінив 
багато в статистиці. Не завадило 
б і в наш час використати це на 
виробництві. У 1927 році Форд 
закрив своє виробництво на шість 
місяців, але було вже пізно: лідером 
американського виробництва авто-
мобілів став «General Motors», що 
зміг переорієнтуватись на випуск 
різних моделей, для будь-яких 
цілей та будь-якого гаманця. Була 
у Форда й власна газета, що про-
існувала з 1919 до 1927 року. Він 
брав участь і в другій світовій війні, 
за що мав нагороду від німецького 
керівництва. У 1943 році несподі-
вано помер його син Єдсель, і Форд 
передав управління своєму онуку 
Генрі другому, а майже 700 міль-
йонів доларів заповів фонду свого 
імені. Генрі Форд помер у віці 83 
років, його суперечлива біографія 
має елементи таємниці й досі, по-
повнюється чутками і здогадками.  
а автомобілі Ford «колесять» шля-
хами планети.

КуточоК

ВоДІЯ Електронні петиції у Житомирі – 
очікування і результат

У Житомирі може  
зменшитися кількість «нічних» закладів

Марина Михальчук

Хочете звернути-
ся до влади – пишіть 
листи. Проте, чи вра-
ховує міська рада гро-
мадські прохання?

Такі не зовсім смішні реплі-
ки з’явилися близько двох років 
тому, відколи Верховна рада 
ухвалила зміни до Закону Укра-
їни «Про звернення громадян» 
щодо електронного звернення 

та електронної петиції. Цим за-
коном запровадили механізм 
подання звернень в електро-
нній формі, а також такий но-
вий інструмент звернення до 
президента України, Верховної 
Ради, Кабінету Міністрів та до 
органів місцевого самовряду-
вання як електронна петиція. 
На сайті Житомирської міської 
ради сервіс «Електронні пети-
ції» з’явився 3 листопада 2015 
року. Зважаючи на це, вже мож-
на підбити проміжні підсумки 
та поміркувати над тим, що 
можна змінити.

Електронні петиції є колек-
тивним зверненням громадян, 
що дає можливість жителям 
міста донести свої ініціативи 
до Житомирської міської ради. 
Петиція має набрати не менше 
250 підписів впродовж трьох 
місяців для її подальшого роз-
гляду відповідальними особа-
ми Житомирської міської ради. 
Електронні петиції повинні 
стосуватися питань, які стосу-
ються повноважень та компе-
тенції міської ради.

Можна лише уявити, які ви-
пробування на демократичну 
зрілість отримує місцевий ор-
ган влади. Це все залежить від 

тої чи іншої сформованої про-
блеми громади міста і розгляду 
петиції місцевою радою. Ма-
буть, кожен адресант петицій 
розуміє, що не всі проблеми і 
прохання розглядаються дуже 
швидко. Деякі розглядаються в 
першу чергу, інші за рік, а біль-
шість (скоріше за все) отриму-
ють обгрунтовану відмову.

Людям хочеться бачити 
ефективність того, що створює 
влада. Деякі автори петиції го-
ворять, що їм пишуть імітовану 
відповідь.

«Я писав про проблему на-
шого району… Спочатку довго 
чекав, а потім мені ввічливо від-
мовили. Здається, вони читають 
наші листи лише для того щоб 
люди випустили пар», – розпо-
відає житель одного з мікрора-
йонів міста Олег Петрович.

Проте, інколи пропозиції гро-
мадян і справді недоцільні. Люди 
сидять вдома і думають, що бу-
дуть керувати містом, лежачи на 
ліжку. Владою не можна керувати 
наче пультом, але деяким авто-
рам е-петицій так не здається. На 
жаль, часто-густо ми думаємо, 
що влада всесильна і, наприклад, 
мер може відразу вирішити будь-
яку проблему. Листи можуть 

адресувати міському голові, а 
насправді деякі прохання юри-
дично мають виконувати певні 
управління. До такого інстру-
менту демократії варто відно-
ситись досить зріло, лише тоді 
будуть і якісь певні зміни.

За час існування електро-
нних петицій у Житомирі через 
систему було подано більше 500 
е-петицій. Найбільше громадян 
турбують питання благоустрою 
міста, зокрема, відновлення скве-
рів, впорядкування зовнішньої 
реклами, встановлення туалетів 
тощо, а також питання тран-
спорту та доріг. (Наприклад, від-
новлення зупинок, освітлення та 
облаштування пішохідних пе-
реходів, оптимізація маршрутів 
громадського транспорту тощо). 
Майже в кожній громаді під-
няті питання щодо бездомних 
тварин, «стихійних» смітників, 
а також підвищення прозорості 
місцевої влади.

Електронні петиції за цей 
час викликали чимало розмов. 
Це механізм, який поволі почи-
нає діяти. Такий діалог грома-
дян з державою – наче інстру-
мент у вирішенні важливих 
питань. Прохання від людей є, 
отже він працює.

– Щось вже більше 
тижня у нас біля 
під’їзду ніхто лід 
піском не посипає... 
– Так напишіть, Ганно 
Василівно, електронну 
петицію!
– А до кого: міського 
голови чи відразу до 
Президента?

Анастасія Кузьмич

Житомирський 
міськвиконком має 
серйозні наміри бо-
ротися із закладами, 
котрі проігнорували 
його рішення щодо 
встановлення камер 
відеоспостереження і 
підключення їх до сис-
теми «Безпечне місто».

На засіданні виконкому 1 лю-
того з’ясувалося, що на сьогодні 
у 216 об’єктах торгівлі Житомира 
встановлено нічний режим робо-
ти, з них 71 належить до закладів 
ресторанного господарства. При 
цьому камери відеоспостережен-
ня встановлені у 183 об’єктах, у 
33-х вони відсутні.

Рішення щодо рекомендації 
керівникам магазинів, ресторанів 
і розважальних закладів, які пра-
цюють вночі, встановити камери 
відеоспостереження та підклю-

читися до системи «Безпечне міс-
то» міськвиконком прийняв ще 
у травні 2016 року, однак навіть 
протягом півроку не всі власники 
встигли виконати його.

«Майже всі суб’єкти виконали 
цю вимогу, – повідомив на засідан-
ні директор департаменту еконо-
мічного розвитку Житомирської 
міськради Микола Костриця. – 
Але тут є ряд проблем, пов’язаних 
із самою системою «Безпечне 
місто». По-перше, суб’єкти госпо-
дарювання не знають, і не існує 
чіткого алгоритму підключення, 
по-друге – є обмеження, оскільки 
наша система не може підключи-
ти ту систему камер, яка пропону-
ється, бо нові суб’єкти суто техніч-
но не зможуть щоразу це робити. 
По-третє, міський інформаційний 
центр має угоду з одним Інтернет-
провайдером «АЙПІКОМ» (ТМ 
«ДКС») і, відповідно, всіх суб’єктів 
зобов’язують підключатися до ньо-
го, що порушує конкуренцію на 
ринку. Також підприємці мають 
придбати програмне забезпечен-
ня за понад 2 тисячі гривень, що 
є додатковим тягарем для них», – 
пояснює Микола Костриця.

У той же час начальник управ-
ління з питань надзвичайних 

ситуацій і цивільного захисту на-
селення Микола Дідківський роз-
повів, що базовим провайдером 
була фірма «ДКС». Оскільки вони 
надали найкращу пропозицію 
для міської ради, коли починали 
будувати систему відеонагляду, і, 
враховуючи суспільне значення 
проекту, зголосилися надавати 
свої послуги умовно за 1 грн.

Проте на сьогодні до системи 
підключені ще два провайдери – 
Net-City і «Фрінет». Крім того, щоб 
забезпечити під’єднання до за-
гальноміської системи відеонагля-
ду, видатки мають нести не тільки 
підприємці, а й міська рада.

«Для того, щоб зберігати ін-
формацію з однієї камери про-
тягом місяця, потрібен носій 
пам’яті на 4 ТБ – на сьогодні це, 
грубо кажучи, 8 тисяч гривень. 
Тож міська рада не безкоштовно 
бере у цьому участь», – ділиться 
Микола Дідківський.

Більше того – за словами на-
чальника управління з питань 
надзвичайних ситуацій і цивільно-
го захисту населення, під’єднання 
до міської мережі не є остаточним 
вирішенням проблеми.

«Альтернатива полягає в тому, 
що підприємець може запропо-

нувати створення об’єктової сис-
теми, за якої він буде збирати і 
архівувати інформацію у себе на 
об’єкті. Наразі один з підприєм-
ців якраз і пішов таким шляхом. 
Він узяв носій пам’яті, встановив 
камеру, поставив у себе, надав нам 
логін і пароль. Сьогодні вранці 
ми перевірили: інформація запи-
сується, вона чудової якості, що-
правда, зберігається вона в нього 
не місяць, а орієнтовно 7-8 днів», – 
зазначив посадовець.

Навколо даного питання роз-
горілася дискусія. Зокрема член 
виконкому Руслан Годований за-
пропонував усім, хто не виконав 
рішення виконкому, скасувати ре-
жим нічної торгівлі й не розбира-
тися в причинах.

Разом з тим член виконко-
му Світлана Півоварова дещо 
«пом’якшила» ідею свого колеги 
і внесла пропозицію усе ж дати 
шанс власникам усіх об’єктів і за-
кладів. Спершу протягом 10 днів 
відправити їм лист-попередження, 
а вже залежно від їх реакції – при-
ймати подальше рішення.

У підсумку 19 членів викон-
кому одноголосно прийняли 
проект рішення з урахуван-
ням усіх пропозицій.
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ціна правосуддя: скільки заплатять 
житомиряни за звернення до суду у 2017

Марина Михальчук

До 1 січня 2017 року судо-
вий збір справлявся у від-
повідному розмірі від міні-
мальної заробітної платні 
у місячному розмірі, вста-
новленої законом на 1 січня 
календарного року, в якому 
відповідна заява або скарга 
подається до суду.

При зверненні до суду за захистом 
своїх прав фізичним особам, фізич-
ним особам-підприємцям та юри-
дичним особам необхідно сплатити 
судовий збір, розміри ставок якого 
регулюються Законом України «Про 
судовий збір».

Враховуючи підвищення мінімаль-
ної заробітної платні, яка з 1 січня 
2017 року складає вже 3200 гривень, 
були певні побоювання серед населен-
ня, що звернення до суду стане дорож-
чим більш ніж в два рази, що істотно 
ускладнить доступ до правосуддя.

Проте турбуватися не варто, бо 
Верховною Радою України були вне-
сені зміни до Закону України «Про 
судовий збір», яким розміри ставок 
судового збору були прив’язані не до 
мінімальної заробітної платні, як ра-
ніше, а до прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, встановленого 
законом на 1 січня календарного року, 
в якому відповідна заява або скарга 
подається до суду.

Наприклад, якщо у 2016 році, 
щоб подати позов про розірвання 
шлюбу, потрібно було сплатити су-
довий збір до бюджету в розмірі 551 
грн 20 коп, то у 2017 ця сума склада-
тиме 640 грн. У 2016 році при подачі 
адміністративного позову до органу 
влади звичайній людині (не підпри-
ємцю) за кожну вказану в позові ви-
могу доводилося сплачувати 551 грн 
20 коп судового збору, а у 2017 ця 
сума складатиме (як і в справах про 
розлучення) 640 грн.

«Оскільки прожитковий мінімум 
для працездатних осіб станом на  
1 січня 2017 року складає 1600 гри-
вень, ставки судового збору у 2017 році 
будуть розраховуватися з цієї суми. 
Тобто, як бачимо, звернення до суду у 
порівнянні з 2016 роком стало дорож-
чим лише на 16 відсотків», – зазначив 
адвокат Андрій Тимофеєв.

Крім того, змінюються ставки 
збору за видачу судами докумен-
тів: за повторну видачу копії судового 
рішення – 0,003 розміру прожитково-
го мінімуму для працездатних осіб за 
кожен аркуш паперу; видачу дублі-
ката судового наказу та виконавчого 
листа – 0,03 розміру прожиткового 
мінімуму для працездатних осіб. У 
разі ж ухвалення судом постанови про 
накладення адміністративного стяг-
нення судовий збір становитиме 0,2 
розміру прожиткового мінімуму для 
працездатних осіб.

Таким чином наразі доступ грома-
дян та юридичних осіб до правосуддя 
не ускладнився. Незначне підвищення 
розмірів судового збору навряд чи іс-
тотно вплине на кількість позовів до 
українських судів.

Марина Михальчук

Напередодні, 6 лютого 
розпочалася реєстрація для 
участі у зовнішньому неза-
лежному оцінюванні. Саме 
ж ЗНО цьогоріч відбувати-
меться після завершення 
навчального року.

Коротко про головне
Цьогоріч у специфіці зовнішнього оці-

нювання змінився час дії сертифікату. У ми-
нулі роки за одноразово зданим тестом мож-
на було вступити до ВНЗ протягом п’яти 
років, тепер результати оцінювання діють 
лише рік. Тобто, якщо абітурієнт склав іспи-
ти і не вступив цього року до навчального за-
кладу, йому доведеться перескладати кожен 
з предметів наступного року, щоб повторно 
підтвердити свій рівень знань.

Результати ДПА надходитимуть у 

школи за 12-бальною шкалою.
«У 2017 році ДПА у школі більше не про-

водитиметься. Тепер воно буде виключно 
у формі ЗНО. Абітурієнти самі обирають 
три предмети, з них українська мова та лі-
тература, математика або історія України є 
обов’язковими, а третій на вибір – це дуже 
зручно», – зазначила заступник директора 
Вінницького регіонального центру оціню-
вання якості освіти Людмила Марцева.

Раніше плани стосовно того, що ЗНО 
має стати необхідним для випускників усіх 
років, були визнані недоцільними, проте 
наразі вже підтверджено, що складати його 
будуть навіть випускники дев’ятого класу, 
які мають в планах подальший вступ до на-
вчальних закладів середнього рівня. Нагада-
ємо, що у минулі роки не було необхідності 
складати тестовий екзамен випускникам 
цього рівня, оскільки вони мали право всту-
пу до навчального закладу за результатами 
складання внутрішніх екзаменів школи. Ця 
практика визнана корисною і буде введена в 
дію з 2017 року, а програми ЗНО на 2017 рік 
для випускників дев’ятих класів будуть скла-
дені за моделями оцінювання в одинадця-
тих класах минулого року.

Нові можливості
Зміни відбулись також у процесі зара-

хування студентів на спеціальності. Раніше 
це відбувалось за схемою вибірки, тобто, в 
декілька «хвиль», кожна з яких могла забез-
печити проходження студента на бюджет-
не місце (в разі, якщо з першої «хвилі» він 
туди не потрапив). Наприклад, якщо бю-
джетних місць на факультеті було 12, а абі-
турієнт займав 13 і перше контрактне місце 
у списку, то він мав шанс бути прийнятим 
на бюджет, якщо хтось з дванадцяти абі-
турієнтів віддав перевагу іншому навчаль-
ному закладу і не став подавати оригінали 
документів на цей факультет. В такому разі 
одне місце залишилось би вакантним, спи-
сок посунувся на одне місце, і його б зайняв 
абітурієнт з номером 13. Проте у 2017 році 
такої можливості більше не буде.

Зі старої системи залишиться наступне: 
як і раніше, документи можна буде пода-
вати у п’ять вищих навчальних закладів на 
три спеціальності. Також додасться можли-
вість розподілити свої шанси іншим чином: 
подати документи на одну спеціальність, 
проте у п’ятнадцять різних навчальних за-
кладів. Всі бали будуть внесені до загального 

реєстру централізованої бази через особисті 
кабінети абітурієнта. Шляхом автоматично-
го аналізу майбутній студент отримає пере-
лік навчальних закладів та спеціальностей, 
на які він може пройти згідно з загальними 
балами свого атестату та сертифікатів ЗНО. 
Вже виходячи з цього переліку, абітурієнт 
може відправляти документи в ті чи інші 
ВНЗ. Ця електронна система визнана вкрай 
коректною та зручною не тільки в України, 
але й в інших країнах світу.

Перелік предметів ЗНО також зазнав 
змін. У 2016 році Міністерство освіти пла-
нувало ввести до обов’язкових предметів 
ще англійську мову, проте тоді суспільство 
було вкрай невдоволене цим нововведен-
ням. І через петицію ця ініціатива урядов-
ців була скасована. Проте це було лише 
тимчасовим рішенням, і за прогнозами, 
в предмети оцінювання-2017 усе ж таки 
буде включено англійську. Таким чином, 
обов’язкові предмети для здачі ЗНО в 2017 
році наступні: англійська мова; українська 
мова; історія України або математика.

Основна сесія у майбутніх студентів три-
ватиме з 23 травня до 16 червня. Другу, додат-
кову сесію ЗНО проведуть з 3 до 12 липня.

Назва позову
Ставка  
судового збору  
в 2016 році, грн.

Ставка  
судового збору  
в 2017 році, грн.

Позовна заява майнового характеру, 
подана фізичною особою або фіз. особою-
підприємцем до суду загальної юрисдикції

551,20 - 6890 640 - 8000

Позовна заява майнового характеру, подана 
юрид. особою до суду загальної юрисдикції 1378 - … 1600 - …

Позовна заява немайнового характеру, подана 
фіз. особою до суду загальної юрисдикції 551,20 640

Позовна заява немайнового характеру, 
подана юридичною особою або фіз. особою-
підприємцем до суду загальної юрисдикції

1378 1600

Позовна заява про розірвання шлюбу 551,20 640

Позовна заява про поділ майна подружжя 551,20 - 4134 640 - 4800

Позовна заява про відшкодування 
моральної шкоди 1378 - … 1600 - …

Позовна заява майнового характеру  
до господарського суду 1378 - 206 700 1600 - 240 000

Позовна заява немайнового характеру  
до господарського суду 1378 1600

Адміністративний позов майнового 
характеру, поданий фізичною особою  
або фізичною особою-підприємцем

551,20 - 6890 640 - 8000

Адміністративний позов майнового 
характеру, поданий суб’єктом владних 
повноважень або юридичною особою

1378 - … 1600 - …

Адміністративний позов немайнового 
характеру, поданий фізичною особою 551,20 640

Адміністративний позов немайнового 
характеру, поданий суб’єктом владних 
повноважень, юридичною особою або 
фізичною особою-підприємцем

1378 1600

ЗНО - 2017: чого чекати абітурієнтам
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Сто днів – позаду. Що попереду?
Микола Корзун

Перші сто днів 
свого перебуван-
ня на посаді голови 
Житомирської об-
ласної державної 
адміністрації Ігор 
Гундич відзначив 
прес-конференцією, 
яка відбулася 3 лютого 
2017 року. Усього пів-
тори години знадо-
билося губернатору 
Житомирщини для 
того, щоб відзвітува-
тися за висловлені обі-
цянки своїх «перших 
кроків», а також – щоб 
розповісти про плани 
на 2017-й рік.

За 100 днів –  
жодних претензій!

Стосовно зробленого ниніш-
ній очільник області спирався 
на цифри та показники рейтин-
гів, які, час від часу, оприлюд-
нюються службами, агенціями 
та засобами масової інформації. 
Житомирщина, згідно з цими 
рейтингами, у 2016-у році посі-
ла чільне місце за темпами ре-
форми децентралізації влади, 
оскільки упродовж року у на-
шій області утворилося аж 23 
об’єднані громади. Третє рей-
тингове місце Житомирщини 
за підсумками сільськогоспо-
дарського сезону минулого року, 
четверте – за темпами впрова-
дження енергоефективних тех-
нологій, п’яте – за наслідками 
роботи видобувної промисло-
вості у 2016 році, дозволили Жи-
томирській області увійти до 
«п’ятірки» кращих регіонів Укра-
їни. Навіть Інтернет-сайт Жито-
мирської обласної адміністрації 
посів у 2016 році 2-е місце серед 
сайтів інших обласних адміні-
страцій України.

Звісно, губернатор під час 
звіту за перші 100 днів свого офі-
ційного перебування на посаді 
головного чиновника області за-
уважив, що такі запроваджені 
ним новації, як «вільна п’ятниця» 
та спілкування з громадянами в 
онлайн-режимі (через Інтернет), 
однозначно є прогресивними. У 
якості аргументації своєї при-
хильності до співпраці з гро-
мадськими організаціями Ігор 
Гундич не забув сповістити про 
1 мільйон гривень, які обласний 
бюджет виділяє для активізації 

роботи громадського сектора. Не 
забув губернатор розповісти і про 
найбільшу за усі роки незалеж-
ності України  кількість закупле-
них у 2016 році для освітянських 
потреб Житомирщини шкільних 
автобусів. Ще одним здобутком, 
який потрапив до «шкатулки» 
досягнень губернатора, назва-
но відкриття у грудні 2016 року 
спеціалізованого терапевтичного 
відділення для постраждалих від 
наслідків аварії на ЧАЕС. На цьо-
му доведеться й поставити крап-
ку, оскільки  аж занадто гранді-
озною «спадщина» губернатора 
у 2016 році бути просто не могла. 
Хоча б тому, що призначений на 
посаду голови обласної держав-
ної адміністрації Ігор Гундич 
був аж у жовтні, коли до фінішу 
року залишалося зовсім небага-
то часу. Отож, більшу частину 
свого виступу перед журналіста-
ми Ігор Петрович зосередив на 
проголошенні задумів, планів та 
очікувань, якими нинішній рік, 
за словами губернатора, має бути 
особливо багатим.

2017-й – рік  
«великого перелому»?

Перш за все, тринадцятий (з 
1995-го року,коли в Україні було 
запроваджено таку посаду) за лі-
ком голова Житомирської облас-
ної держадміністрації розповів 
про наміри відкрити Центр ре-
абілітації інвалідів та учасників 
АТО в Житомирській області. 
Ігор Гундич висловив своє здиву-
вання тим, що у складі обласної 
клінічної лікарні вже не функці-
онує відділення інтенсивної те-
рапії (так званої реанімації), яке 
зовсім скоро має відновити свою 
роботу. У складі цієї ж лікарні 
має бути відкритий у 2017-у році 
реперфузійний центр, куди по-
траплятимуть хворі з інфарк-
том. І для повноти оснащення 
обласна лікарня у нинішньому 
році отримає високотехнологіч-
ну лабораторію. Щодо вдоскона-
лення бази медичних установ в 
інших регіонах Житомирщини, 
тут губернатор анонсував лише 
реконструкцію амбулаторії в Ір-
шанську. Освітяни Житомирщи-
ни продовжують отримувати у 
2017-у році шкільні автобуси: за 
тією ж програмою співфінан-
сування (30% місцевий бюджет 
і 70% – кошти Держбюджету) 
школи Житомирщини отрима-
ють ще 12 автобусів. Головний 
спортивний об’єкт Житомир-
щини – Центральний стадіон 
«Полісся», згідно з обіцянкою 
голови облдержадміністрації, 
має бути повністю відновлений, 
а футбольна команда МФК «Жи-
томир» восени 2017-го проведе 
на ньому свої перші матчі Чем-
піонату України. У Бердичеві 
обласна влада обіцяє відрестав-
рувати театр, приміщення якого 

є пам’яткою історії. Проте най-
вартісніші проекти Житомир-
щини, які будуть втілюватися 
в життя упродовж 2017 – 2018 
років – реконструкції ділянок 
міжнародних автомагістралей 
Київ - Чоп та Могилів - Поділь-
ський - Виступовичі. На ділянці 
автошляху Київ - Чоп північніше 
Житомира навесні 2017 року роз-
почнуться роботи з розширення 
смуги руху (ділянка довжиною 
у 22 кілометри) та з будівництва 
двох шляхових розв’язок. І хоча 
названі губернатором дорожні 
проекти фінансуються з коштів 
Держбюджету, обласна влада 
вважає початок у 2017-у році 
шляхобудівного «буму» неабия-
ким своїм здобутком.

Під час прес-конференції Ігор 
Гундич не оминув і теми продо-
вження децентралізації влади. 
Він зауважив, що упродовж року 
на Житомирщині очікується 
поява не менше 17-ти новоут-
ворених (об’єднаних) громад. А 
допомагатиме громадам у про-
цесі об’єднання новостворений 
Центр розвитку місцевого само-
врядування. Таким чином, голова 
Житомирської ОДА розраховує 
залучити «під децентралізацію» 
майже 80% території Житомир-
щини. Й до фінішу 2017-го року в 
«основному» завершити її прове-
дення. Під час спілкування з жур-
налістами на адресу Ігоря Гунди-
ча надійшли запитання стосовно 
напруги у стосунках між радами 
новоутворених територіальних 
громад та керівниками деяких 
райдержадміністрацій. Губерна-
тор пообіцяв найшвидшим чи-
ном посприяти залагодженню 
«недоречностей», які йому відомі, 
а також запевнив представників 
ЗМІ у тому, що його симпатії бу-

дуть повністю на боці новоутво-
рених громад.

Ледь не найголовнішою сен-
сацією, яку губернатор Жито-
мирщини оприлюднив на прес-
конференції 3 лютого, стало 
проголошення намірів влади об-
ласті створити комунальне під-
приємство з видобування бурш-
тину. Ігор Гундич послався на те, 
що незрозуміло коли «буршти-
нова лихоманка» в Україні буде 
врегульована на рівні централь-
ної влади. А тому досвід Волин-
ської області, де створення облас-
ного комунального підприємства 
розпочали ще минулої осені, 
житомирян влаштовує. Тим біль-
ше, що ситуація на півночі Жи-
томирщини особливого часу для 
розмірковування владі не надає.

Про що у Гундича  
не запитали, і чого  
він не сказав?

Звісно, журналістів цікавили 
і багато інших запитань різного 
«характеру». Одна лише тема сто-
совно переміщених на Житомир-
щину осіб з районів проголоше-
ної на Донбасі АТО досі вимагає 
окремої розмови. До речі, і сам 
Ігор Гундич, після завершення 
доволі динамічного і продук-
тивного спілкування з журна-
лістами, мав би зрозуміти, що 
лише однієї прес-конференції за 
100 днів перебування на посаді, 
вочевидь недостатньо для нала-
годження співпраці з засобами 
мас-медіа. Адже журналістів, 
як завжди, хвилюють цікаві для 
читача, слухача чи глядача пи-
тання про кадрові призначення, 
які Ігор Гундич вже зробив чи 
ініціював, або ж зробить вже най-
ближчим часом. Те, що нинішній 

голова Житомирської обласної 
держадміністрації намагається 
організувати, створити і зміц-
нити «команду Гундича», жур-
налісти почули. Проте цікаво 
було б довідатися, згідно з якими 
критеріями губернатор та його 
найближчі помічники форму-
ватимуть таку «команду». Поки 
що зрозумілими є задекларовані 
Ігорем Гундичем наміри заміни-
ти більше половини нинішнього 
складу Житомирської ОДА, а 
також проголошений губернато-
ром під час прес-конференції  ло-
зунг про те, що «з корупціонера-
ми нам не по дорозі». Проте досі 
залишаються «за кадром» співп-
раця голови обласної адміністра-
ції з депутатами Житомирської  
обласної ради – досить строкатої 
за своїм політичним «забарвлен-
ням» і часто непередбачуваної у 
своїх рішеннях.

Навіть попри те, що губер-
натор анонсував у 2017-у році 
дуже багато гучних та соціально 
значимих проектів, багато запи-
тань щодо розвитку економіки 
Житомирщини залишилися не 
озвученими. І не лише тому, що 
присутні у залі готелю «Рейн-
карц» журналісти отримали 
достатньо інформації, а запро-
сити журналістів з районів та 
міст Житомирщини «команда 
Гундича» не змогла чи просто 
забула. Україна в цілому, а Жи-
томирщина зокрема, переживає 
сьогодні  надзвичайно скрутні 
часи. Аби швидше і з найменши-
ми втратами подолати біди та 
труднощі, влада у першу чергу 
має налагодити хоча б змістовне 
спілкування з людьми. Народу 
важко, він зневірений і прагне 
бути почутим. А запитань у ньо-
го завжди вистачатиме.
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Якщо вас затримали – 
вимагайте адвоката! 
Його участь гарантує 
держава

«кожен має право на 
правову допомогу. У ви-
падках, передбачених за-
коном, ця допомога нада-
ється безоплатно. кожен є 
вільним у виборі захисника 
своїх прав», – ст. 59 консти-
туції України.

Тому, з 1 січня 2013 року у 
Житомирській області здій-
снює свою діяльність регіо-
нальний центр з надання без-
оплатної вторинної правової 
допомоги за адресою майдан 
Соборний, 1, каб. 101.

 Основним завданням Цен-
тру є надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги у 
кримінальних провадженнях 
затриманим, підозрюваним, 
обвинуваченим та засудженим 
особам.

Особа, яка здійснила за-
тримання зобов’язана пові-
домити регіональний центр, 
зателефонувавши на гарячу лі-
нію 0-800-213-103. Повідо-
млення про затримання осіб 
приймаються регіональним 
центром цілодобово. Тож 
якщо вас затримали, негайно 
вимагайте адвоката.

Протягом години з моменту 
реєстрації повідомлення про 
затримання, адвокат прибуде 
на місце затримання особи для 
захисту від обвинувачення. Для 
особи така правова допомога 
є безоплатною. адвокати здій-
снюють цілодобове чергування 
відповідно до графіку. Тому в 
будь-яку пору доби вони завжди 
виїжджають до затриманих для 
надання правової допомоги.

За результатами роботи у 
2016 році регіональний центр з 
надання БВПД видав 1 909 до-
ручень адвокатам для надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги. Здійснюючи якісний 
захист громадян у криміналь-
ному судочинстві адвокати, які 
надають безоплатну вторинну 
правову допомогу досягнули 
таких результатів:

– 6 виправдувальних виро-
ків (у 2013 р. – 1; у 2014 р. – 5; 
у 2015 р. – 11);

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

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

Єдиний телефонний 
номер системи безоплатної 

правової допомоги:  
0-800-213-103

КолонКаЮрій Юзвинський: «Депутати 
мають достатньо повноважень 
для впровадження реальних змін. 
Головне – бажання працювати»

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 комунального під-
приємства «Інспекція з благоу-
строю м. Житомира», депутатом 
Житомирської міської ради від 
політичної партії «Об’єднання 
"Самопоміч"» Юрієм Юзвин-
ським, котрий поділився своїми 
враженнями про роботу міської 
ради та власними досягненнями 
на посту народного обранця.
� «20»: Коли і чому вирі-

шили балотуватись у депута-
ти міської ради?

– Коли я побачив, що у нас 
у місті процеси відбуваються не 
так, як це повинно бути, вирі-
шив піти в депутати, щоб щось 
зробити для мешканців нашого 
міста. Моя політична кар’єра по-
чалася за півроку до виборів, а 
саме – у 2015 році.
� «20»: Чи не шкодуєте 

про прийняте рішення?
– Ні, чому ж? За цей час мені 

вдалося багато зробити для жи-
томирян. У мене багато подяк, 
люди вдячні і навіть говорили, 
мовляв, «це єдиний депутат, 
який щось робив у нашому ра-
йоні за всі роки незалежності».
� «20»: До складу якої ко-

місії ви входите? Які важливі 
рішення з вашої подачі були 
підготовлені?

– Я входжу до складу постій-
ної комісії з питань житлово-
комунального господарства та 
інфраструктури міста. Загалом 
з моєї ініціативи було прийнято 
багато рішень. Зокрема, особис-
то я пропонував облаштувати 
у Житомирі майданчики для 
вигулу собак, оскільки надходи-
ло багато скарг від городян. На 
сьогодні розробляється проек-
тна документація. Також з моєї 
«подачі» була розроблена пайова 
участь у Житомирі.
� «20»: Ви пішли на ви-

бори від партії «Об’єднання 

"Самопоміч"». Чому саме ця 
політсила?

– Я вважаю, що на сьогод-
ні «Самопоміч» тримає курс, 
який мені імпонує, і я бачу, що 
ті люди, які там зараз у Льво-
ві, у Києві – порядні. Я не знаю 
жодного депутата, який би був 
«замішаний» у якомусь скан-
далі чи якось скомпрометував 
себе. Надалі свою політичну 
кар’єру я продовжуватиму у 
цій же політсилі.
� «20»: Чи є у вас власна 

приймальня? Коли і з яких 
питань до вас можуть при-
йти люди? З якими питання-
ми найчастіше звертаються?

– Моя приймальня знахо-
диться тут, за місцем роботи 
(кабінет директора КП «Інспек-
ція з благоустрою м. Житомира» 
за адресою: вул.. Гагаріна, 18, 2-й 
поверх – прим. ред.). Я приймаю 
щодня, з 9:00 до 10:00, п’ять днів 
на тиждень. Люди звертаються з 
абсолютно різними питаннями, 
а оскільки я працюю начальни-
ком «Інспекції з благоустрою 
Житомира», найбільше питань 
стосуються саме цього напрямку 
– сміття, благоустрій, розкопки, 
незаконні МАФи… Багато звер-
таються за допомогою.
� «20»: Чим ви можете їм 

реально допомогти?
– Я направляю дуже багато 

депутатських запитів. На кожне 
звернення від житомирянина я 
роблю запит, щоб розібратися 
в ситуації й максимально допо-
могти.
� «20»: Яке рішення місь-

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

– Знаєте, було кілька рішень, 
які мені, скажімо, було не дуже 
до вподоби. Взагалі наша фрак-
ція під час останнього засідання 
прийняла рішення не голосува-
ти за деякі питання. Так, ми не 
підтримуємо, коли земельні ді-
лянки продаються не з аукціону, 
а в обхід цих правил. Щодо та-
ких питань ми не голосуємо, бо 
усі ділянки мають йти виключно 
з аукціону.
� «20»: Що ви зробили як 

місцевий депутат цієї каден-
ції для Житомира?

– Протягом своєї каденції 
дуже багато відремонтував бу-
динків – як ОСББ, так і коопера-
тивних. Ми зробили ремонт у 15 
під’їздах, які були в жахливому 
стані. Також зробили освітлення 

та поклали нове асфальтне по-
криття на вулиці Богунській. На 
40 тисяч гривень надав матеріаль-
ної допомоги людям, які потребу-
ють – інвалідам, пенсіонерам. До-
помагаю навчальним закладам, 
зокрема – дитячому садку № 41 
у ремонті мереж, школам № 23 
і № 27 допоміг в облаштуванні 
патріотичних класів, у ремонті… 
За 300 тисяч гривень ми повністю 
поміняли дах на будинку на Про-
спекті Миру, 10. З моєї ініціативи 
було замінено 3 ліфти у будинках, 
які не працювали протягом 15 
років. Також зробили освітлення 
на прибудинкових територіях у 
7 будинках. Окрім усього, були 
перераховані кошти (10 тисяч 
гривень) на сучасний спортивний 
майданчик на Проспекті Миру, 8. 
Також уже закуплені, але ще не 
встановлені 2 спортивні майдан-
чики, які з’являться за адресами 
Проспект Миру, 6 та Проспект 
Миру, 12.
� «20»: Як ви вважаєте, чи 

достатньо у місцевих депута-

тів повноважень, щоб впро-
ваджувати реальні зміни у 
місті?

– Достатньо, головне – щоб 
депутат мав бажання працюва-
ти так, як потрібно, а якщо «від-
нікуватися» – нічого з цього не 
буде. Є депутати, які просто хоті-
ли отримати статус місцевого де-
путата, але на ділі вони нічого не 
роблять. Головне – бажання. Де-
путати повинні працювати. Це 
моя перша депутатська каденція 
і я вже знаю, що потрібно роби-
ти далі, щоб це було більш ефек-
тивно, як робити правильно.
� «20»: Які, на вашу думку, 

першочергові кроки потріб-
но зробити для покращення 
Житомира?

– По-перше – повинен бути 
соціальний захист мешканців. 
По-друге – налагодити дії ЖКГ, 
це дуже важливо. Також потре-
бують реформ такі напрямки як 
медицина, освіта. Зараз зміни 
вже почалися, тому я думаю, що 
поступово там усе налагодиться.
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3-кімнатна, Центр
896 358 грн

dom.ria.com/id/11975230
Яніна

площа: 68/38/8 м²
поверх: 1/9, панель
Квартира не кутова, лічильники,
бойлер, нові труби, балкон
засклений, столярка, МПВ.

(097) 069-41-80

перевірена квартира

9 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
532 213 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

2-кімнатна, Корбутівка
812 325 грн

dom.ria.com/id/12755838
Ірина

площа: 51.5 /49.6 /9 м²
поверх: 3/10, цегла
Відмінний стан, не кутова, МПВ,
бойлер, сонячна сторона, відмінне
місце.

(098) 224-61-69

перевірена квартира

15 фото
 на сайті

2-кімнатна, Промавтоматика
672 269 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

3-кімнатна, Центр
1 172 017 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
918 767 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
378 151 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
588 235 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
448 179 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

3-кімнатна, вул. Перемоги
980 392 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

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

52
перевірені
квартири Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°360°

360°360°360°

360°360°
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«радикальний» наступ  
на комунальні підприємства області?

Житомиряни незабаром відслідковуватимуть  
усі кіоски міста на електронній карті

Анна Сергієнко

Цікава ситуація 
склалася довкола низ-
ки підприємств Жи-
томирської обласної 
ради – вже з півроку 
деякі з них планомір-
но доводяться до лік-
відації через «борги», 
які штучно створю-
ються бездіяльністю з 
боку першого заступ-
ника голови обласної 
ради Сергія Крама-
ренка.

КП «Облагростандарт» – 
ліквідувати, щоб  
не платити податки!

КП «Житомирський облас-
ний виробничо-технічний центр 
стандартизації, метрології та 
якості продукції» – унікальне 
підприємство, подібних в Укра-
їні всього 4-5. Воно має статус 
«Базової метрологічної служби» 
й обслуговує понад 200 кому-
нальних установ та підприємств 
області, а також приватні орга-

нізації. Загалом підприємство 
надає послуги на приблизно  
1 млн грн на рік.

У вересні 2016 року після змі-
ни керівника КП «Облагростан-
дарт» виявили податковий борг 
на майже 736 тис. грн. Управ-
ління боротьби з економічною 
злочинністю УМВС України в 
Житомирській області розслідує 
розкрадання матеріального май-
на колишнім керівником. Після 
виявлення боргу у 736 тис. грн фі-
нансовий стан підприємства тіль-
ки погіршується через бездіяль-
ність новообраного керівництва 
обласної ради. З додатково нара-
хованими штрафними санкціями 
борг підприємства зріс майже 
удвічі – до 1 млн 140 тис. грн.

З вересня 2016 року в.о. ке-
рівника підприємства неодно-
разово звертався до керівництва 
обласної ради про надання фі-
нансової підтримки (з коштів від 
оренди території підприємства) 
хоча б для часткового погашення 
боргу чи для погашення лише 
тіла боргу. Це питання 4 рази ви-
носилося на розгляд постійної 
комісії з питань бюджету і кому-
нальної власності Житомирської 
обласної ради. Незважаючи на 
те, що в грудні 2016 року члени 
комісії дійшли згоди, що тіло 
боргу треба сплатити, й навіть 
погодили його сплату (близько 
240 тис. грн), ніхто з керівництва 
обласної ради досі не підписав 

розпорядження! На минулій бю-
джетній комісії 27 січня цього 
року перший заступник голови 
обласної ради Сергій Крамарен-
ко наполягав на ліквідації під-
приємства, щоб не сплачувати 
податкові борги.

Питання щодо 
«Облархпроекту»  
та бази відпочинку 
«Полісся»

Збитковість КП «Облархпро-
ект» Житомирської обласної 
ради також розглядали постій-
ній комісії з питань бюджету і 
комунальної власності Жито-
мирської обласної ради 27 січня. 
Виконуючим обов’язки керів-
ника цього підприємства при-
значили депутата облради від 
фракції Радикальної партії Ігоря 
Романського, який раніше пра-
цював керівником Бердичівсько-
го МРЕВу. Напрошується цілком 
логічне запитання: яке відно-
шення до архітектури чи будів-
ництва має пан Романський?

Коли говорять про збитко-
вість іншого підприємства – 
КП «Обласний лікувально-
оздоровчий реабілітаційний 
центр «Полісся» Житомирської 
обласної ради, треба розуміти, 
що йдеться про базу відпочин-
ку на Корбутівці біля Тетерева, 
яка цікава своєю нерухомістю. 
Сьогодні за рахунок підтрим-

ки обласного бюджету на базі 
утримується мінімальний штат – 
директор, бухгалтер та охоро-
на. Майбутні «інвестори» вже 
потирають руки в очікуванні?

Безпідставне нагнітання  
ситуації з «Денишами»

Під час останньої бюджетної 
комісії Сергій Крамаренко на-
голошував на збитковості КП 
«Житомирський обласний ліку-
вально-санаторний центр радіа-
ційного захисту для дитячого та 
дорослого населення «Дениші»» 
Житомирської обласної ради.

Зрозуміло, що зимові й вес-
няні місяці в санаторії збиткові – 
більшість людей не їздить по 
санаторіях узимку без край-
ньої потреби. Проте в цілому 
за рік підприємство прино-
сить прибутки й нагнітання 
ситуації зі збитковістю у 1 і 2 
кварталі видається штучним 
і… небезпідставним.

Це далеко не всі підприєм-
ства, є ще цікава ситуація з КП 
«Обласна база спецмедпоста-
чання» та КП «Готель «Україна», 
який наступний у черзі.

«Схема та мета однакова – 
здати в оренду цілісно-майно-
вий комплекс приватним струк-
турам», – каже депутат Жито-
мирської обласної ради Дмитро 
Кропачов, який більшість зазна-
чених підприємств неодноразо-

во захищав від «ліквідації» на за-
сіданнях бюджетної комісії.

Ходіння Сачука…  
по підприємствах

Дмитро Кропачов розповів 
про ще одну цікаву ситуацію, 
що виникла з комунальними 
підприємствами.

«Минулого тижня до мене 
звернулося декілька керівників 
комунальних закладів. До них 
приходить Артем Миколайович 
Сачук, який представляється 
помічником першого заступни-
ка голови облради Сергія Кра-
маренка та вимагає електронні 
копії баз бухгалтерського облі-
ку з електронними ключами до 
них», – розповів депутат.

Він попередив, що Артем Са-
чук не має жодних повноважень, 
аби щось подібне вимагати. Для 
цього має бути не доручення 
окремого депутата, а колегіаль-
ного органу, створеного згідно з 
рішенням обласної ради. У разі 
необхідності проведення аналі-
зу роботи комунального закладу 
замовляється незалежний аудит, 
який погоджується на профіль-
них комісіях. Крім того, згідно 
з законом аудитор має ліцен-
зію та несе персональну відпо-
відальність! А яку відповідаль-
ність несе Артем Сачук? З якою 
метою він хоче отримати цю  
інформацію? Питання-питання…

Анастасія Кузьмич

У Житомирі  
незабаром з’явиться 
електронна карта з 
позначеними на ній 
усіма кіосками міста, 
а також інформацією 
про наявність чи від-
сутність у власників 
дозвільних документів.

Як розповіла начальник 
управління містобудування, ар-
хітектури та дизайну міського се-
редовища Житомирської міської 
ради Євгенія Черкасова, зараз 
електронна карта доопрацьову-
ється згідно із зауваженнями ко-
місії з інвентаризації тимчасових 
споруд.

«10 лютого, якщо нічого не 
зміниться, відбудеться засідання 
комісії, де ми будемо презентува-
ти те, що ми вже доопрацювали. 
Якщо все буде в порядку, то з по-
неділка (13 лютого – прим. ред.) 
карта буде оприлюднена. Поси-
лання розмістять на сайті Жито-
мирської міської ради», – ділить-
ся головний архітектор міста.

За словами Євгенії Черкасо-
вої, на карті будуть нанесені усі 
тимчасові споруди, які мають до-
звільні документи, інформація 
про власника, адреса, коли і до 
якого терміну отриманий пас-
порт прив’язки, а також заванта-
жуватиметься фото.

«Також будуть позначені спо-
руди, які не мають паспортів 
прив’язки, але мають старі дозвільні 
документи. Крім того зараз доопра-
цьовуємо самовільно встановлені 
тимчасові споруди. З ними склад-
ніше, але все одно ми працюємо з 
цим», – розповідає посадовець.

Начальник управління по-
яснила, що мета проекту – це, 
по-перше, щоб кожен житоми-
рянин міг сам перевірити, які 
тимчасові споруди мають до-
звільні документи, які таких до-
кументів не мають. По-друге, в 
управлінні сподіваються, що їм 
удасться реалізувати можливість 
відображати там заяви, які реє-
струються в департаменті щодо 
підтвердження намірів встанов-
лення тимчасової споруди.

«Таким чином людина, сидя-
чи вдома, може зайти на карту й 
побачити, чи хтось подавав заяву 
на конкретне місце, чи ні. Якщо 
там уже, наприклад, 8 заяв за-
реєстровано, то навіщо йому по-
давати свою заяву, бо зрозуміло, 
що у нього шансів мало. А якщо 
на інше місце заяв не позначено – 
людина може розраховувати, що 
його заяву розглядатимуть, – по-
яснює Євгенія Черкасова. – Од-
нак поки що я не можу з упев-

неністю сказати, коли саме ця 
опція з’явиться».

Крім цього, поруч із заявою 
фіксуватиметься дата її подання.

«У нас прописано, що якщо 
людина подала заяву-звернення 
і отримала погодження, але про-
тягом двох місяців не подала до-
кументів на паспорт прив’язки, 

то це місце може розглядатися 
для іншого приватного підпри-
ємця. Це зручно для людей, бо 
вони матимуть можливість від-
слідковувати й орієнтуватися, на 
що вони можуть розраховувати, 
не ходячи до департаменту і не 
блукаючи кабінетами», – підсу-
мувала начальник управління.
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Викликай таксі 6000
без участі диспетчера

Це швидко
та зручноHAPPY

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, 073-438-54-77

ЗНИЖКА — 14%

СПАЛЬНІ • МАТРАСИ
ДИВАНИ

Зробіть коханим подарунок!

Н А  В С І

вул. Грушевського, 36 (територія хмелефабрики)
тел.: 096 933 24 24,  063 317 52 25 
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Робот-хирург и операция 
практически без разрезов и 
крови… Похоже на кадры из 
фантастических фильмов о 
будущем? Вовсе нет. Это совре-
менная реальность. Реальные 
клиники с реальными паци-
ентами. Только оперирует 
четырехрукий робот под ко-
мандованием хирурга, и при 
слове «операция» больной 
не теряет сознания. И домой 
можно через день-два.

Во всем мире все больше людей имеют 
возможность получить подобное лечение 
с помощью «робота Да Винчи» - новей-
шей методики, позволяющей проводить 
малоинвазивные, щадящие операции.

Роботизированная Система Да Винчи 
состоит из панели управления, за кото-
рой находится хирург, проводящий опе-
рацию, и установки с манипуляторами 
(это и есть «робот»). Через небольшие 
разрезы хирург вводит в нужную область 
инструменты, имитирующие человечес-
кую руку. Весь процесс врач контролиру-
ет через монитор, на который выводится 
трехмерное изображение оперируемой 
области, увеличенное в 10-12 раз (!). Чет-
кое изображение с многократным увели-
чением мельчайших деталей позволяет 
выполнять точные манипуляции в самых 
труднодоступных участках.

Манипуляторы робота Да Винчи об-
ладают значительно большим количе-
ством степеней свободы, так как чело-
веческая рука способна поворачиваться 
на 180°, а каждая из четырех рук робота-
хирурга - на 540°. При этом всем, робот 
исключает фактор дрожи руки хирурга. 
Количество и размеры разрезов сводятся 
до минимума, благодаря чему пациент 

восстанавливается быстро, практичес-
ки не принимая обезболивающие, без 
осложнений, швов и рубцов.

К сожалению, в нашей стране 
подобные операции пока не проводятся, 
так как само оборудование для системы 
Да Винчи очень дорогое. В то же время 
все больше наших соотечественников 
ищет возможность для проведения ро-
ботизированной операции за рубежом. 
И оптимальным вариантом, позволяю-
щим получить лечение высокого класса 
по приемлемой цене, являются клини-
ки Турции. Известно, что турецкие ме-
дицинские центры по уровню оказания 
услуг не уступают, например, немецким, 
а стоимость лечения в них существенно 
ниже. К тому же украинцам не придется 
тратить время на оформление визы, сам 
перелет будет недолгим, что иногда очень 
важно для пациентов.

Одной из надежных и проверенных 
компаний, помогающих организовать 
лечение в Турции, является компания 
Healthpartner, клиники-партнеры кото-
рой в рамках лечения успешно применя-
ют вышеописанную роботизированную 
хирургию системы «Да Винчи».

Сотрудники компании помогут осу-
ществить все необходимые процедуры 
по подбору клиник, оформлению до-
кументов, трансфер и сопровождение. 
Пациенту и родным не приходится тра-
тить лишнее время и нервы, остается 
только положиться на Healthpartner и - 
получить здоровье.

За дополнительной информа-
цией обращайтесь по телефонам: 
представитель в Украине (096)969-98-
45, в Виннице (067)433-39-98, в Одессе 
(096)376-70-97.

Оформить заявку можна на сайте 
компании http://healthpartnerinturkey.com

робот-хирург и кибернож – 
реальность для украинских пациентов

Валерий К., 62 года 
Я живу в Украине. 
Я ушел из строительного бизнеса в 

62 года, так как был вынужден заняться 
своим здоровьем. Мне врачи поставили 
диагноз «рак кишечника» и честно го-
воря, он поверг меня в шок и отчаяние. 
На наше здравоохранение надежд было 
мало, но один из врачей порекомендо-
вал мне ехать в Турцию и сказал, что я 
могу обратиться в компанию, которая 
может мне помочь с лечением. 

Турция является страной, в кото-
рой я не раз отдыхал, которую я знаю 
и люблю. Я никогда не думал, что я 
приеду сюда на лечение. Получить ле-
чение мне помогли сотрудники ком-
пании ХелсПартнер (HealthPartner in 
Turkey), они все организовали. Ког-
да я приехал в клинику, появились 
некоторые трудности - у меня были 

обнаружены метастазы, но лечение я 
получил в полном объеме. Врачи  сде-
лали все необходимое, у  меня была 
операция, проведенная с помощью 
робота, а также я прошел 7 циклов 
лучевой терапии. 

Через два дня после того, как я был 
прооперирован с роботом, я встал, хотя 
знаю, что после подобных операций 
люди остаются в постели в течение не-
скольких недель. У меня было очень 
серьезная операция, но качество моей 
жизни не упало.

Я очень рад, что все хорошо закон-
чилось и сейчас я могу поблагодарить и 
ХелсПартнер, и врачей, и всех работни-
ков медицины. Я считаю, что они дали 
мне и здоровье, и надежду. Я приехал 
на лечение с очень плохим психологи-
ческим состоянием. Теперь мои мысли 
позитивны, я настроен на будущее.

Як легко схуднути  
при сидячому способі життя: поради дієтолога

Сидяча робота зовсім не 
сприяє схудненню, а іноді 
навіть навпаки, додає нам 
зайвих кілограмів.

Як позбавитися від зайвої ваги при си-
дячій роботі, знає американський дієто-
лог Ребекка Скрітчфілд.

1. Робіть 30-хв. зарядку щодня
Перегляньте свій графік і виділіть хоча 

б півгодини на фізичні вправи. Якщо ви 
не можете жити без серіалів і телевізора, 
можете поєднати приємне з корисним – 
робити комплекс вправ під час перегляду 
улюблених шоу.

2. Більше ходіть
Щоб збільшити фізичну активність, 

експерт радить намагатися відмовитися 
від ліфтів і транспорту. Підніміться на 
кілька поверхів самостійно, і ви неодмін-
но відчуєте втому в ногах, яка говорить 
про ефективність «вправи».

Також бажано виділити трохи часу, 
щоб пройтися пішки до і після роботи.

3. Перегляньте харчування
Намагайтеся харчуватися корисними 

продуктами протягом дня. Наприклад, 
замість печива «перекушуйте» фруктами 
або сухофруктами, йогуртами або сиром. 
Обід, своєю чергою, можна урізноманіт-
нити кашею і свіжими овочами.

4. Пийте багато води
Дуже часто люди плутають легкий 

голод зі спрагою. Щоб уникнути пе-
реїдання і підтримувати водний ба-
ланс організму – щодня пийте достат-
ньо води. Поставте на робочому столі 
пляшку, щоб завжди пам’ятати про 
необхідність пити.

5. Прогулюйтеся офісом
Намагайтеся хоча б кожну годину - 

два вставати і трохи ходити, адже без-
перервне сидіння шкодить здоров’ю. 
Такі прогулянки допоможуть знизити 
негативний вплив сидячої роботи і бу-
дуть додатково «спалювати» (нехай і не-
багато) калорій.
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вилкул: Украина должна стать 
надежным и стабильным партнером. 
Или мировые лидеры будут продолжать 
договариваться о нас без нас

За последнюю не-
делю новый прези-
дент США Дональд 
Трамп провел ряд 
телефонных пере-
говоров с лидерами 
иностранных го-
сударств, во время 
которых обсуждались 
и вопросы кризиса  
в Украине.

Однако наша страна в 
этих переговорах участия не 
принимала. Для того, чтобы 
с Украиной говорили, она 
должна стать стабильным и 
надежным партнером. Для 
этого необходимо формиро-
вать новую повестку дня – 
развивать экономику и праг-

матично отстаивать свои 
интересы на международ-
ном уровне. Об этом заявил 
народный депутат, глава фон-
да «Украинская перспектива» 
Александр Вилкул.

На своей странице в Фей-
сбук нардеп написал: «Два 
подхода к дипломатии и их 
итоги. Дания собирается 
учредить должность посла по 
цифровым технологиям, чтобы 
расширить возможности 
страны и контактировать с та-
кими мировыми компаниями 
как Apple, Google и Microsoft, 
которые по значению для ми-
ровой экономики уже превос-
ходят многие государства».

Вилкул добавил, что ре-
зультатом проактивной пози-
ции Дании стало привлечение 
в эту страну сотен миллионов 
евро инвестиций в IT-сферу. 
В 2015 году Дания стала са-
мой передовой страной в Ев-

росоюзе по использованию 
цифровых технологий.

Говоря о нашей стране, 
Вилкул отметил: «Украина 
непродуманными решениями 
и заявлениями политиков ухуд-
шила отношения с Израилем, 
США, Польшей, Молдовой, 
Беларусью… ПАСЕ отмечает 
недостаточный уровень борьбы 
с коррупцией. «Реформы» 
вызывают у иностранцев брез-
гливое молчание. Стоит ли 
удивляться, что Трамп обсудил 
кризис в Украине со всеми участ-
никами Нормандского формата, 
кроме самой Украины?».

В заключение Вилкул под-
черкнул: «Нашей стране необ-
ходимо формировать новую 
повестку дня – мы должны 
стать надежным и стабильным 
партнером. Иначе будут дого-
вариваться о нас без нас».

Ранее, в рамках рабочей 
поездки в США, во время ко-

торой он принимал участие 
в инаугурации нового амери-
канского президента, Алек-
сандр Вилкул заявил: «Встре-
чи в Вашингтоне показывают, 

что в основе государственной 
политики должен быть, пре-
жде всего, национальный 
прагматизм. Это то, чему нуж-
но научиться Украине».

З прийняттям чинного Сі-
мейного кодексу було закрі-
плено рівні права чоловіка та 
жінки, які проживають у неза-
реєстрованому шлюбі, зокре-
ма на придбане майно в період 
цього шлюбу, а у Цивільному 
кодексі – право на спадщину.

Відповідно до чинного за-
конодавства, називатися сім’єю 
можуть люди, які спільно про-
живають, пов’язані спільним 
побутом, а також мають взаєм-
ні права та обов’язки.

Встановлення факту про-
живання однією сім’єю чо-
ловіка та жінки без шлюбу 
може бути здійснене судом 
в порядку окремого прова-
дження. При цьому, згідно з 
роз’ясненнями Верховного суду 
України, суд має право розгля-
дати такі справи за умов, коли:

- чоловік та жінка спільно 
проживають однією сім’єю 
впродовж не менше п’яти 
років;

- метою встановлення фак-
ту є розподіл спільно набуто-
го майна чи спадкування за 
законом.

Заява про встановлення 
факту проживання однією 
сім’єю подається до суду пер-

шої інстанції за місцем про-
живання. Судовий збір для 
цієї категорії справ становить 
20% від розміру мінімальної 
зарплати.

До заяви про встановлен-
ня факту проживання однієї 
сім’єю додаються документи 
та докази того, що між заяв-
ником та іншою особою мали 
місце фактичні шлюбні сто-
сунки. Доказами, які підтвер-
джують наявність такого фак-
ту, можуть бути свідоцтва про 
народження дітей, де вписано 
обох батьків, довідки з місця 
проживання, слова свідків, 
виписки з господарських до-
мових книг про реєстрацію чи 
вселення, заяви, анкети, кви-
танції, заповіти, ділове та осо-
бисте листування, з яких ви-
пливає, що подружжя вважає 
себе чоловіком та дружиною.

З іншого боку, доказами, 
які свідчать про спільне ве-
дення господарства, можуть 
стати спільна сплата рахунків, 
оформлення кредитів, докази 
про спільне придбання майна – 
як рухомого, так і нерухомого 
(чеки, квитанції, свідоцтва про 
право власності), довідки жит-
лових організацій, сільських 

рад про спільне проживання та 
ведення господарства.

У рішенні суду зазначаються 
відомості про встановлений су-
дом факт проживання однією 
сім’єю чоловіка та жінки без 
шлюбу, мету його встановлен-
ня, а також докази, на підставі 
яких суд установив цей факт.

Оскільки даний процес ви-
магає чіткого розуміння всіх 
деталей ситуації, закликаю вас 
звернутися до одного з центрів 
чи бюро правової допомоги, 
де наші спеціалісти більш де-
тально розберуться у вашій 
ситуації. Дізнатися, де розта-
шований найближчий пункт 
допомоги, можна на сайті 
Мін’юсту або за телефоном 
«гарячої лінії»: 0(800) 213-103.

Від себе особисто хочу по-
радити парам, які прожива-
ють разом достатньо часу і 
відчувають себе повноцінною 
сім’єю, все ж узаконити свої 
стосунки. Тим більше, що нині 
цей процес не вимагає значних 
затрат часу та нервів, адже ми 
запустили сайт онлайн-по-
слуг у сфері РАЦС за адресою: 
http: //dracs.minjust .gov.ua /. 
Тут ви можете подати заявку 
на одруження, обравши місце 
та час церемонії.

Окрім того, у Києві, Львові, 
Одесі, Херсоні, Сєверодонецьку 
та Маріуполі діє наш пілотний 
проект «Шлюб за добу». Тож 
українці з усіх регіонів можуть 
одружитися в цих містах фак-
тично у день подачі заявки.

Консультує Міністр юстиції

Шановний Павле Дми-
тровичу! Ми з моїм чолові-
ком проживаємо разом вже 
більше 7 років, але досі так 
і не узаконили своїх стосун-
ків. Однак всюди, як доказ 
того, що ми живемо однією 
сім’єю, вимагають штамп у 
паспорті або довідку з РАЦ-
Су. Порадьте, будь ласка, чи 
можна якось в рамках зако-
ну довести, що я з чоловіком 
є однією сім’єю.

Михацька І. В.,  
м. Житомир

Читачі газети «20 хвилин»
можуть задати свої питання 

міністру юстиції Павлу Петренку. Ви 
можете надсилати ваші запитання на 

електронну адресу: da.kirdoda@gmail.com 
або поштою: місто Житомир, вулиця 

Рильського, 9, оф.408,
газета «20 хвилин», 10014.
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1. Робота 

1.1. Пропоную 

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

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

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

•	Автомойщицы (-ки)	 срочно	 требуются	 на	
автомойку.	 О/р	 приветствуются.	 Г/р	 с	 08.00	 до	
20.00.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 %	 +	 чай.	
067)7469893

•	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	 постоян-
ное	 место	 работы	 в	 г.Житомир	 на	 СТО.	 О/р	
обязателен.	 Г/р	 09.00-18.00.	 З/п	 высокая,	 до	
10000грн.	 Официальное	 трудоустройство.	
067)9117979Юрий

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

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

•	Агенти з	 продажу	 (працівник	 на	 склад).	
Проводим	 набір	 персоналу	 у	 зв’язку	 з	 роз-
ширенням	 компанії.	 Без	 д/р.	 З/п	 до	 4600	 грн	
098)0496048,(073)2094452

•	Агенти з	 продажу	 будівельних	 матеріалів.	
Можливо	без	досвіду,	можливо	без	авто.	З/п	до	
6000	грн	+%	+	особистий	водій	+	житло+	опла-
та	 проїзду	 +	 кар’єрний	 ріст	 +	 премії	 +	 бонуси	
098)0496048

•	Агенти з	продажу	в	зв’язку	з	початком	сезону.	
Потрібно	2	представники	без	досвіду,	без	авто-
мобіля.	З/п	до	5000	грн	098)0496048

•	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	 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

•	Администратор-хозяйственник требуется	на	
постоянную	 работу	 на	 автомойку.	 О/р	 желате-
лен.	З/п	при	собеседовании.	067)7469893

РОБОТА

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

•	Арматурщик требуются	 на	 строительство	 в	
г.	 Одессе.	 З/п	 высокая.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно.	
050)5465058,(098)3524683

•	Асистент торгового	 агента	 без	 досвіду.	 З	
власним	авто	та	без.	Ставка	+	%,	амортизація	
(з/п	 до	 7500грн	 +	 бонуси+	 премії	 +	 колектив	 +	
кар’єрний	ріст)	098)0496048

•	Ассистент менеджера	полная	занятость,	Г/р	с	
9.00	до	18.00.	З/п	от	3500грн,	о/р	необязателен,	
обучаем.	098)0496048

•	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

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

•	Бетонщики требуются	 на	 строительство	 в	
г.	 Одессе.	 З/п	 высокая.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно	
098)3524683,(050)5465058

•	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 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

•	Вантажник -транспортувальник	 на	 вироб-
ництво	 ТОВ	 Партнер-ВС.	 Хороші	 умови	 пра-
ці.	 Звертатись	 за	 адресою:	 вул.Баранова,9	
428088,(050)4634156

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

•	Вантажники на	виробництво.	З/п	950	грн/тиж-
день.	Житло	надаємо.	Соц.пакет,	оплата	проїз-
ду	098)0496048

•	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

•	Вироб-во в	 іншому	 місті.	 Вишив.	 компа-
нія.	 Займаємося	 машин.	 вишивкою.	 Посадові	
обов`язки:	 запялювання	 готових	 виробів,	 ви-
шивка	на	 готових	виробах.	Вимоги	до	кваліф.:	
вміння	 працювати	 на	 вишив.	 машинах	 марки	
Tajima	и	SWF.	Св-во	АЕ	2344635	від	18.05.2015.	
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.	 "D"	 на	 городские	 маршруты	
требуются.	 Оф.	 трудоустройство.	 Жилье	 пред-
оставляем.	098)9212781

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

•	Водители кат.С,	Е	срочно	требуются	на	посто-
янную	работу	на	производство.	Г/р	договорной.	
З/п	достойная.	098)1081610

•	Водители категории	"D"	для	работы	на	марш-
рутках	 г.	 Киева.	 Иногородним	 предоставляем	
жилье.	 З/пот	 10000грн	 095)6030105,(050)90034
44,(067)6000161

•	Водители категории	 "Е"	 на	 20	 т	 реф.	 ино-
марках	 по	 Украине.	 Работа	 постоянная,	 соб-
ственная	 рембаза,	 официальное	 трудоу-
стройство.	 Дополнительная	 информация	 по	
099)9430502,(097)0283895Татьяна

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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•	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 с	 личным	 авто.	 Заработная	 плата	
от	5000	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

•	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.	"D".	Для	роботи	на	міських	маршру-
тах.	Оф.	працевлаштування.	Надаємо	гуртожи-
ток.	063)5035676

•	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.	С,	Е.	Робота	на	автомобілях	само-
скидах,	тягачах.	Повний	соц.пакет.	Гідна	з/п.	Ро-
бота	по	м.	Київ	та	Київській	області.	Іногородніх	
забезпечуємо	 житлом!	 044)4304362,(044)43066
40,(067)5057673

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

•	Водії категорії	 С,	 СЕ,	 Е	 потрібні	 на	 постійне	
місце	 роботи	 у	 місто	 Київ.	 З/п	 10000грн.	 На-
даємо	 гуртожиток,	 вахтовий	 метод	 роботи.	
095)2838221,Наталія

•	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

•	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

•	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 в	ТЦ.	График	работы	-	2/2	по	12	часов.	
Заработная	плата	 -	 2400	 грн	067)8777756Люд-
мила

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

•	Доноры Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	
лет	 в	 программы:	 суррогатного	 материнства	
-	 вознаграждение	 до	 350000	 грн,	 донации	 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

•	Допоможемо в	 легальному	 працевлашту-
ванні	 за	 кордоном	з	виїздом	в	 кредит.	Ліц.	АВ	
585024,	від	05.10.2011р.	0502598887

•	Експедитор З/п	2500	грн.	Г/р-	пн-пт.	Навчання	
098)0496048

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

•	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

•	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 запрошуються	 на	 роботу	 в	
м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	 гурто-
житком	 та	 3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 раху-
нок	 підприємства.	 За	 довідками	 звертайтесь	
за	 адресою:	 м.	 Козятин,	 вул.Довженка,	 30-А	
093)3556846

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

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

•	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

•	Каменщики требуются	 на	 строительство	 в	
г.	 Одессе.	 З/п	 высокая.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно	
098)3524683,(050)5465058

•	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

•	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

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

•	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 запрошуються	 на	 роботу	 в	
м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	 гурто-
житком	 та	 3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 раху-
нок	 підприємства.	 За	 довідками	 звертайтесь	
за	 адресою:	 м.	 Козятин,	 вул.Довженка,	 30-А	
093)3556846

•	Комплектувальники терміново	 потрібні	 на	
роботу	в	фірму	ТОВ	Водолії.	Бажано	з	досвідом	
роботи	.	067)4103946

•	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

•	Консультант -	асистент	в	європейську	компа-
нія	для	філіалу	в	м.	Вінниця.	Кар’єрний	ріст,	на-
вчання,	соц.	пакет,	бонуси,	премії.	З/п	до	4900	
грн	073)2094452

•	Консультант З/п	160/день	098)0496048

•	Консультант по	роботі	з	клієнтами.	Досвід	ро-
боти	 не	 обов’язковий.	 Постійна	 зайнятість.	 З/п	
від	1200	грн/тиждень	073)2094452,(098)0496048

•	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

•	Контролер без	досвіду	роботи.	Навчання,	соц.	
пакет,	 оплата	 проїзду,	 житло.	 З/п	 до	 4300	 грн	
073)2094452,(098)0496048

•	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
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•	Крановщик мостового	 и	 козлового	 крана.	
Опыт	 работы.	 Работа	 в	 г.	 Киев.	 Иногородним	
предоставляем	 жилье.	 Возможен	 вахтовый	
метод	 работы	 (оговаривается	 лично).	 З/п	 от	
выработки	(от	6000	грн)	067)4536125

•	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)	
срочно	 на	 постоянное	 место	 работыв	 лом-
бард.	 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)4566059Екатерина

•	Кур`єри З/п	 від	 3500	 грн.	
098)0496048,(073)2094452

•	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

•	Майстер закрійник-кравець	 (професіонал).	
Потрібна	 порядна	 людина.	 Робота	 з	 дорогими	
тканинами.	Оплата	за	роботу	відразу	після	здачі	
вироба	замовнику.	Робота	на	дому	або	у	влас-
ній	 майстерні.	 067)1002774,(095)5504194Кате-
ринаВікторів

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

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

•	Массажистки (-ты)	 привлекательной	 вне-
шности	 требуются	 на	 высокооплачиваную	
работу	 в	 г.Одесса.	 Можно	 без	 о/р.	 Высокий	
ежедневный	расчёт.	Бесплатное	жилье	в	центре	
города.	063)6441829

•	Мастер маникюра-педикюра	 срочно	 требует-
ся	на	постоянную	работу.	Требования:	маникюр,	
педикюр,	наращивание	гелевое,	укрепление	би-
огелем.	Высокое	качество	работы.	З/п	5000грн	
097)6241920Ольга

•	Мастер требуются	 на	 строительство	 в	 г.	
Одессе.	 З/п	 высокая.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно.	
050)5465058,(098)3524683

•	Мастер-приемщик на	СТО	в	г.	Киев.	Срочно!	
Зароботная	плата	от	10000	грн	и	выше.	Все	по-
дробности	оговариваются	098)7370777

•	Машиніст автовишки	 та	 автокрану	 потрі-
бен	на	постійне	місце	роботи	 у	місто	Київ.	З/п	
10000грн.	Надаємо	гуртожиток,	вахтовий	метод	
роботи.	095)2838221Наталія

•	Машиніст крана	 запрошується	 на	 роботу	 в	
м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	 гурто-
житком	 та	 3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 раху-
нок	 підприємства.	 За	 довідками	 звертайтесь	
за	 адресою:	 м.	 Козятин,	 вул.Довженка,	 30-А	
093)3556846

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

•	Менеджер ЗЕД	 терміново	 запрошується	 на	
постійну	 роботу	 ФОП	 Томчук	 А.М.	 Знання	 ан-
глійської	мови	обов	язкове.	Г/р	нормований.	З/п	
при	співбесіді.	067)4116244

•	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	персоналу	(підбір)	в	торгівельну	
компанію.	Зарплата	від	2500	грн.	+	премії	+	бо-
нуси	+	соц.пакет.	Повна	зайнятість.	Досвід	робо-
ти	не	обов’язковий.	073)2094452

•	Менеджер по	персоналу	(підбір).	З/п	від	3000	
грн	 +	 премії.	 Кар’єрний	 ріст.	 Досвід	 роботи	 не	
обов’язковий.	098)0496048

•	Менеджер по	 продажам	 (монтажник)	 авто-
матических	 систем	 на	 производство	 мета-
ллоконструкций.	 График	 работы	 и	 заробот-
ная	 плата	 договорные,	 при	 собеседовании.	
067)9707615Андрей

•	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

•	Менеджер по	работе	с	клиентами	З/п:	ставка	
+	бонус	(от	5000	грн).	Гибкий	график	работы	(по	
6	и	9	часов,	2	выходных	в	неделю).	Бесплатное	
обучение.	Офис	в	центре	города.	Работу	в	друж-
ном	коллективе.	093)2889295,(097)9636163

Менеджер по роботі з клієнтаМи в реклаМ-
не агенство пп "Медіа ресурс" - клієнтську 
базу надаєМо - г/р з 9:00 до 18:00, сб, нд - ви-
хідні заробітня плата - ставка + % від прода-
жів. дружній колектив. офіс в центрі Міста 
0674128981

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

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

•	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

•	Монтажники по	 вентилируемым	 фаса-
дам	 (СПОК).	 Опыт	 работы	 от	 2-х	 лет.	 Работа	
на	 обьектах	 компании	 (новострой,	 г.	 Киев).	
067)4493378,(098)1906319

•	Монтажники по	 металлопластиковым	 кон-
струкциям.	 Опыт	 работы	 от	 2-х	 лет.	 Работа	
на	 обьектах	 компании	 (новострой,	 г.	 Киев).	
067)4493378,(098)1906319

•	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

•	На	 работу	 в	 г.Киев	 требуются	 уборщиКи	
и	 уборщицы.	 удобНый	 графиК	 работи,	 спе-

цодежда.	 жильем	 обеспечиваем,	 оплачи-
ваем	 проезд	 до	 г.Киева.	 зарплата	 4000-5000	
грН.	 приглашаем	 людей	 из	 любого	 региоНа	
уКраиНы.	0689838536,0992189656

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

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

•	Налагоджувальник верстатів	 терміново	 по-
трібен	 на	 виробництво	 сухих	 будівельних	 сумі-
шей.	Д/р	бажаний.	Г/р	з	8.00-18.00.	З/п	при	спів-
бесіді.	098)1081610

•	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

•	Обивщик мягкой	мебели	срочно	требуется	на	
производство	мягкой	мебели.	Выплата	з/п	еже-
недельно.	З/п	от	5000грн	Официальное	трудоу-
стройство	067)4104712

•	Оператор Call-центра	 для	 прийому	 замов-
лень.	 З/п	 до	 4700	 ставка,	 %,	 кар’єрний	 ріст.	
098)0496048

оператор в call-центр для роботи з клієн-
таМи (базу надаєМо). зручний г/р з 9:00 до 
18:00, сб, нд - вихідні. офіс в центрі Міста. 
0674128981

•	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

•	Оператор пульта	управления	линии	по	произ-
водству	сухих	строительных	смесей.	О/р	жела-
телен.	Г/р	с	8.00-18.00.	З/п	при	собеседовании	
098)1081610

•	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 работники	с	опытом	работы	мене-
джера	 по	 продажам.	 Приглашаем	 сотрудников	
в	 офис	 для	 работы.	 Новое	 направление,	 хоро-
шие	 перспективы.	 Фиксированый	 зароботок	 +	
бонусы	068)1117715

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

•	Офисные сотрудники	 с	 опытом	 работы	
консультанта.	 Приглашаем	 работников	 всех	
специальностей,	 готовые	 учится	 и	 хорошо	
зарабатывать.	Гибкий	график.	068)1117715

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

•	Официант срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	 в	 кафе-бар	 Денес	 (7км	 от	 города,	 пгт.
Гуйва).	 О/р	 приветствуется,	 обучение	 пред-
оставляем.	 Г/р	 с	 11.00-23.00	 нед./нед.	 З/п	
еженедельная+премиальные	067)9671238
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•	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 приглашаются	 на	 работу	 в	
новый	 ресторан	 (центр	 города).	 О/р	 при-
ветствуется.	 Отличные	 условия	 работы.	
З/п	 достойная	 (%	 от	 банкета+чаевые)	
097)6156157,(097)7468204,421914

•	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

•	Охоронники в	міжнародну	охоронну	компанію	
G4S.	 Вахтовий	 метод	 роботи	 (15/15).	 Офіційне	
працевлаштування,	 безкоштовне	 житло	 та	 уні-
форма.	067)4047116,(067)5659218,(073)4097215

•	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

•	Охоронники терміново	 запрошується	 на	 по-
стійну	роботу	ФОП	Томчук	А.М.	Знання	англій-
ської	мови	обов	язкове.	Г/р	нормований.	З/п	при	
співбесіді	067)4116244

•	Охоронній компанії	на	постійну	роботу	в	Києві	
та	Київській	області	терміново	потрібні	охорон-
ці!	Графік	роботи	вахтовим	методом,	заробітна	
плата	від	2700	до	6000	 грн.,	формою	 і	житлом	
забеспечуємо!	0971901462

•	Охоронці в	м.Житомир,	графік	1/2.	ЗП	260	грн	
доба.	Своєчасно.	Офіційно	0674302467

•	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 вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	
проїзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.Надає-
мо	 форму	 097)6172727,(093)5446440,(067)9439
760

•	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

•	Охоронці, начальники	 змін.Вахта.Житомир-
ська	обл.	З/П	висока,	своєчасна,	соц.пакет.	Тер-
міново	0674326181

•	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-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 Охранная	компания	проводит	на-
бор	сотрудников.	з/п	высокая	и	своевременная.	
Вахтовый	метод	работы.	068)3260953

•	Охранники срочно	 требуются	 для	 работы	
вахтовым	 методом	 15/15дней	 по	 Киев-
ской	 области.	 Питание	 предоставляем.	
Проживание	 на	 объекте.	 З/п	 от	 3600грн	
044)5013021,(067)5514380

•	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

•	Парковщик срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	 работу.	 Ответственный,	 пунктуальный,	
порядочный,	 непьющий.	 Студентов	 прошу	
не	 беспокоить!	 Г/р	 посменный,	 1/2	 сутки.	 З/п	
120грн/сутки.	067)7469893

•	Парковщик срочно	 требуется	 на	 работу	 в	
гипермаркет.	 Для	 сбора	 покупательских	 теле-
жек.	Г/р	2/2.	З/п	от	1500грн	Бесплатная	выдача	
спецодежды	093)4500709

•	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

•	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

•	Печник срочно	 требуется	 в	 компанию	 ООО	
ЖКА.	 О/р	 необязателен,	 готовы	 взять	 сту-
дента.	 Коммуникабельность.	 Желание	 рабо-
тать	 и	 зарабатывать.	 Обучаемость.	 Офиц.	
трудоустройство,	 по	 желанию.	 Г/р	 5/2	 (Пн.-
Пт.),	 9.00-18.00.	 З/п	 от	 3000грн	 (договорная)	
097)7119004Василий

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

•	Підсобні робочі	запрошуються	на	роботу	у	зв	
язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	
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

•	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 горячего	и	холодного	процесса	пригла-
шаются	на	работу	в	связи	с	открытием	нового	
престижного	 заведения.	 Зарплаты	 от	 3500	 до	
6000	грн	+	премия	+	%	097)5557577

•	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	 требуется	 в	 кафе	 на	 постоян-
ную	 работу.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 с	 8.00-22.00,	
посменный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	дого-
ворная.	098)1582434Егор

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

•	Повар срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту	 в	 кафе-бар	 Денес	 (7км	 от	 города,	 пгт.
Гуйва).	 О/р	 приветствуется,	 обучение	 пред-
оставляем.	 Г/р	 с	 11.00-23.00	 нед./нед.	 З/п	
еженедельная+премиальные.	067)9671238

•	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

•	Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	по-
стоянную	 работу.	 Вахтовый	 метод	 работы	 (ко-
мандировки).	Высокая	и	своевременная	оплата	
труда.	Жилье,	питание	и	проезд	-	предоставля-
ем!	099)9607414,(097)6834535

•	Поклейщик объявлений.	 З/п	 100/день	
073)2094452

•	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 в	 цех	 по	 обработке	 гранита	 на	
постоянное	место	работы	в	 г.Коростышев.	За-
роботная	 плата	 от	 5000грн.	 Хорошие	 условия	
труда	097)2512405

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

•	Помощник руководителя	 (личный)	 требуется	
для	работы	в	офисе.	093)0421472,(067)3085772

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

•	Працівник на	 обмотку	 товару	 на	 склад.	
Можливо	 без	 досвіду	 роботи.	 З/п	 3000	 грн	
098)0496048

•	Працівники в	 службу	 постачання	 на	 постій-
ну	 роботу.	 Потрібні	 юнаки	 та	 дівчата.	 Вимоги:	
відповідальність,	 можливо	 без	 досвіду	 робо-
ти.	 Навчання	 безкоштовне.	 З/п	 200	 грн/день.	
098)0496048,(073)2094452

•	Працівники для	 прибирання	 квартир.	 Ро-
бота	 в	 районі	 пл.	 Перемоги.	 Бажано	 прожи-
вання	 в	 центрі	 міста.	 Деталі	 обговорюються	
097)1295329,(098)5278812

•	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	 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 -	 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	срочно	
требуется	в	магазин.	О/р	обязателен.	Г/р	с	8.00-
22.00.	З/п	при	собеседовании.	098)1582434Егор

•	Продавец срочно	 требуется	 в	 павильон	
продовольственных	 товаров.	 Г/р	 текущий	
(есть	 ночные	 смены).	 З/п	 при	 собеседовании	
097)6380151,(096)3316012
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•	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)7044885АллаВик-
торовна

•	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

•	Продавец-консультант требуется	 на	 посто-
янную	работу.	Работа	в	офисе.	График	работы	
пн-пт	 с	 9:00	 до	 17:00,	 суббота	 воскресенье	
выходной.	Зарплата	ставка	2000	грн	+	процент	
от	продаж	097)8002570Наталья

•	Продавець (продовольча	 група	 товарів)	 тер-
міново	потрібен	у	кіоск.	Графік	роботи	1/1	тиж-
день	 з	 8.00-20.00.	 Заробітня	 плата	 договірна.	
098)8372692,(063)5324257

•	Продавець в	 продовольчий	 магазин.	 Центр	
міста.	Графік	роботи	-	2/2	неділі.	З/п	від	3500грн	
063)7799695

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

•	Продавці-консультанти Увага!!!	 Є	 робота.	
Без	д/р.	Вимоги:	знання	ПК,	комунікабельність,	
відповідальність,	вища	освіта.	Ставка	+	%	=	хо-
роший	заробіток.	098)0496048

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

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

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

•	Продавцы срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу	в	сеть	киосков.	Г/р	нед./нед.,	с	8.30-21.30	
(дневные/ночные	 смены).	 Оплата	 150-200грн/
день	097)5320570

•	Промоутер З/п	180	грн./день!	098)0496048

•	Промоутер Терміново	 потрібні	 4	 людини.	
Можливо	без	досвіду	в	зв’язку	з	початком	сезо-
ну.	Ставка	+	%	(з/п	до	5900грн.	+	бонуси+	пре-
мії+	колектив	+	кар’єрний	ріст)	098)0496048

•	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

•	Прораб требуются	 на	 строительство	 в	 г.	
Одессе.	 З/п	 высокая.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно.	
098)3524683,(050)5465058

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

•	Работа 2-енергійних	Промоутери.	У	зв’язку	і	з	
розширенням	 компанії	 запрошуємо	 на	 роботу.	
Досвід	роботи	не	обов’язковий.	З/п	від	3500	грн	
073)2094452

•	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

•	Работа в	США	по	контракту:отели,АЗС,строит-
в о , с е м ь и , с у п е р м а р к е т ы , з / п	
о т 5 0 0 0 0 г р н . , п р о ж и в . , с т р а х . о п л .
работодателем,авиа	 в	 кредит.ПП	 Пасифик	
ЮниверсалГрупУкраина.Киев,ул.Констан-
тиновская,24.ЛМСПУ	 АВ547342	 от	 21.11.10;	
0444254025,	0636779150,0954192926

•	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 Для	молоді!	Фасувальник.	Терміново!	
Оплата	щоденна.	098)0496048

•	Работа Для	 совместной	 деятельнос-
ти	 на	 выгодных	 условиях	 нужны	 умные,	
интеллигентные	 люди	 с	 развитым	 интел-
лектом.	 Звонить	 в	 будни	 с	 09.00-17.00	
097)4873223,(099)2543180

•	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	 Фирма	 ГРИФ	 предлага-
ет	 ОФИЦИАЛЬНОЕ	 ТРУДОУСТРОЙСТВО	 В	
ПОЛЬШЕ	 в	 сфере	 строительства	 и	 производ-
ства,	гостинично	-	ресторанного	бизнеса,	сфере	
услуг	 (парикмахеры,	 горничные,	 опекуны),	 во-
дители	кат.	В+С,	швеи,	специалисты	в	области	
управления.	050)6728287,(048)7151098

•	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 за	 рубежом	 Швидке	 відкриття	
візи.	 Супровід.	 Безкоштовна	 консультація	
щодо	 працевлаштування	 в	 Польщі	 та	 Чехії.	
050)1980260,(098)3360118

•	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 Менеджер	 без	 досвіду!	 Без	 авто!	
Навчання,	 кар’єрний	 ріст.	 З/п	 до	 4900	 грн.	
073)2094452,(098)0496048

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

•	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 Работы	 очень	 много!	 Сотрудниц	 не	
хватает!	 Срочно	 звоните!	 Работа	 в	 г.	 Одессе	
Зарплата:	30000	–	90000	грн	в	месяц!	Реально!	
066)9581554,(063)5097621

•	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 Сотрудник	для	роздачи	печатной	про-
дукции	Работа	2	раза	в	неделю	на	улице	(втор-
ник,	пятница)	Оплата	 -	150грн/день	за	роздачу	
500	экземпляров	продукции	093)6740180Юлия-
Борисовна

•	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 Студентам.	Роздача	листівок.	Терміно-
во!	098)0496048

•	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 Ученик	обивщика	срочно	требуется	на	
производство	мягкой	мебели.	Выплата	з/п	еже-
недельно.	З/п	от	5000грн	Официальное	трудоу-
стройство	067)4104712

•	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

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

•	Разнорабочие срочно	на	производство	Валс	
Юнайтед	 Скаффолдинг	 (Киевская	 обл.,	 с.	
Мотыжин).	Зароботная	плата	от	4000грн.	Жилье	
предоставляем.	067)6633255СергейНиколаевич

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

•	Разнорабочие требуются	 на	 строительство	
в	 г.	Одессе.	З/п	высокая.	Официальное	 трудо-
устройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно.	
050)5465058,(098)3524683

•	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

•	Регіональний менеджер	в	міжнародну	компа-
нію.	Вимоги:	відповідальність.	З/п	від	3000	грн	+	
премії,	кар’єрний	ріст.	073)2094452

•	Резчик -ца	 шампиньонов.	 Приглашаются	 на	
частное	предприятие	в	теплицу	на	выращивание	
шампиньонов.	 Жилье	 предоставляется.	 З/п	 от	
4000грн	098)0114769

•	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	 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	роботу	в	будівельну	компанію.	
068)5945636

•	Робота в	Польщі	-	безпечна	та	легельна	ЕВЛ	-	
Україна	пропонує	великий	вибір	вакансій	для	чо-
ловіків,	жінок,	пар.	Робота	офіційна.	звератись	
за	0673504044Аня

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих  
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Товариство з обмеженою відповідальністю «Діакем» має намір отримати дозвіл на 
викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Джерело викидів розташова-
не у м.Житомир, майдан Смолянський, 3. Вид економічної діяльності – виробництво 
мила та мийних засобів, засобів для чищення та полірування. Перелік забруднюючих 
речовин та потужність їхнього викиду в атмосферу (т/рік): Пил - 0,05; Оксиди азоту - 
0,615; Сірки діоксид – 0,12; Оксид вуглецю – 0,429; Вуглецю діоксид – 162,5.

Розрахунком розсіювання встановлено, що концентрації забруднюючих речовин 
не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосферного повітря. Існуючі величини викидів від 
всіх джерел викидів пропонується прийняти як дозволені.

Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються для 
узгодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської ОДА.

Зауваження надсилати у місячний термін до Житомирської міської ради за адре-
сою: 10014 м.Житомир, майдан імені С.П.Корольова,4/2, кім.№101, або за тел.(0412) 
48-11-87, 48-12-12. Із пропозиціями звертатись до керівництва ТОВ «Діакем» за адре-
сою розташування або за тел. (067) 4101607. 

Розробник – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76; (097) 899-89-05.
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•	Робота за	 кордоном	 .	 Працевлаштовую	 на	
роботу	 у	 Польшу	 та	 Чехію	 без	 посередників.	
Допомога	в	оформленні	віз:	національно	робо-
чої,	шенген	візи.	Інформація	по	Італії	(догляд	за	
людьми	 похилого	 віку).	 Ліц.	 серія	 АВ,	 N585064	
от	08.12.2011р.,	видана	МСПУ.	067)2737165

•	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 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

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

•	Сварщик срочно	на	производство	Валс	Юнай-
тед	Скаффолдинг	(Киевская	обл.,	с.	Мотыжин).	
Зароботная	 плата	 от	 6000грн.	 Жилье	 пред-
оставляем.	067)6633255СергейНиколаевич

•	Сварщики требуются	 на	 строительство	 в	 г.	
Одессе.	 З/п	 высокая.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно.	
050)5465058,(098)3524683

сварщиков полуавтоМат Миг Маг и слеса-
рей приглашает польская фирМа тарпол на 
работу на вагоностроительный завод песа 
в г.быдгощ. тест в украине г. львов и кре-
Менчуг. приглашения бесплатно. лиц Мспу 
ав585217 от 30.08.12. 0981022878

•	Секретар (офіс-менеджер)	 запрошується	 на	
роботу	 в	 м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	
гуртожитком	та	3-х	разовим	харчуванням	за	ра-
хунок	 підприємства.	 За	 довідками	 звертайтесь	
за	 адресою:	 м.	 Козятин,	 вул.Довженка,	 30-А	
093)3556846

•	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.	Київська	
обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	050)3147333
,(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 срочно	 требуется	 на	
СТО.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 нормированный,	 с	
9.00-18.00,	 Вс.-	 выходной.	 Хорошие	 условия	
работы.	З/п	от	5000грн	097)0337843Геннадий

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

•	Слюсар з	 механоскладальних	 робіт	 запро-
шується	на	роботу	в	м.Козятин.	 Іногородніх	за-
безпечуємо	гуртожитком	та	3-х	разовим	харчу-
ванням	за	рахунок	підприємства.	За	довідками	
звертайтесь	 за	 адресою:	 м.	 Козятин,	 вул.До-
вженка,	30-А	093)3556846

•	Слюсар з	 ремонту	 авто	 потрібен	 на	 постій-
не	 місце	 роботи	 у	 місто	 Київ.	 З/п	 10000грн.	
Надаємо	 гуртожиток,	 вахтовий	 метод	 роботи	
095)2838221,Наталія

•	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-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

•	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

•	Сотрудники в	 офис	 Приглашает	 компания	
на	работу.	Хорошие	перспективы,	подготовка	и	
переподготовка.	 Фиксированый	 зароботок	 (до	
5000	грн)	плюс	бонусы.	068)1117715

•	Співробітники в	офіс	з	досвідом	роботи	офіс-
менеджера.	Запрошуємо	на	роботу	працівників	
у	 зв	 язку	 з	 розширенням	 компанії.	 Підготовка	
і	 перепідготовка.	 Хороші	 перспективи.	 Гідна	
оплата	068)1117715

•	Столяр срочно	 требуется	 на	 производство	
мягкой	 мебели.	 Выплата	 з/п	 еженедельно.	 З/п	
от	 5000грн	 Официальное	 трудоустройство.	
067)4104712

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

•	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

•	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

•	Терміново потрібні	будівельники	різних	робо-
чих	 спеціальностей,	 охоронці.	 Київ;	 вахта;	 з/п.	
дохідна.	0671888494

•	Технолог терміново	потрібен	на	виробництво	
сухих	будівельних	сумішей.	Д/р	бажаний.	Г/р	 з	
8.00-18.00.	З/п	при	співбесіді.	098)1081610

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

•	Токар на	 виробництво	 ТОВ	 Партнер-ВС.	 Хо-
роші	умови	праці.	Звертатись	за	адресою:	вул.
Баранова,93.	050)4634156,428088

•	Токарь с	опытом	работы	от	1	года.	Непьющий,	
во	время	работы.	Заработная	плата	по	догово-
рености.	098)4794411ПетрБорисович

•	Торговий агент	З/п	висока,	ставка	+	%	+	пре-
мії.	Можливо	без	досвіду	роботи.	098)0496048

•	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	 будівельних	 матеріа-
лів.	Без	власного	авто.	З/п	до	5000	098)0496048

•	Торговий представник	 Вимоги:	 енергійність	 і	
комунікабельність.	З/п	від	200	грн/день.	Без	д/р	
073)2094452

•	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

•	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

•	Упаковщица (-ик)	 приглашается	 на	 работу	 в	
ООО	Аркапласт.	Г/р	посменный.	З/п	при	собесе-
довании.	Адрес:	г.Житомир,	ул.Кооперативная,1	
067)7579987Сергей

•	Ученик столяра	 срочно	 требуется	 на	 про-
изводство	 мягкой	 мебели.	 Выплата	 з/п	 ежене-
дельно.	 З/п	 от	 5000грн	 Официальное	 трудоу-
стройство.	067)4104712

•	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

•	Фасовщики сухих	строительных	смечей	сроч-
но	 требуется	 на	 производство.	 Можно	 без	 о/р.	
Г/р	 нормированный.	 З/п	 при	 собеседовании	
098)1081610

•	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

•	Фасувальники на	 поліграфію	
073)2094452,(098)0496048

•	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

•	Фрезерувальники запрошується	 на	 роботу	
в	 м.Козятин.	 Іногородніх	 забезпечуємо	 гурто-
житком	 та	 3-х	 разовим	 харчуванням	 за	 раху-
нок	 підприємства.	 За	 довідками	 звертайтесь	
за	 адресою:	 м.	 Козятин,	 вул.Довженка,	 30-А	
093)3556846

•	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 (ремонт	и	пошив	одежды)	в	разных	ра-
енах	г.Житомира.	Полная	занятость,	официаль-
ное	 трудоустройство.	 График	 работы	 гибкий,	
зароботная	плата	от	4000грн.	097)2120150

•	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

•	Шиномонтажник потрібен	 на	 постійне	 міс-
це	 роботи	 у	 місто	 Київ.	 З/п	 10000грн.	 На-
даємо	 гуртожиток,	 вахтовий	 метод	 роботи.	
095)2838221Наталія

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

•	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

•	Электрик (III	группа)	приглашается	на	работу	в	
ООО	Аркапласт.	Г/р	посменный.	З/п	при	собесе-
довании.	Адрес:	г.Житомир,	ул.Кооперативная,1	
067)7579987Сергей

•	Электрик с	ремонта	спецтехники	срочно	тре-
буется	на	предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	
при	собеседовании	067)4116244

•	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
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•	Электрогазосварщик срочно	 с	 о/р	 пригла-
шаем	 на	 производство	 металлоконструкций	
на	 ТОВ	 Шалений	 Молот.	 Официальное	 трудо-
устройство.	 Г/р	 нормированный.	 Зароботная	
плата	10000грн	067)9707615Андрей

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	продам	 1-Но	 Ком.Кв.,	 23/25	 этажей,	
44,5м/15,65м/11,56м,	 г.Киев,	 соломеНсКий	
р-Н,	 ул.	 михаила	 доНца.	 цеНа	 1	 176	 470	 грН.	
0956754404

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

•	продам	 2-х	 Ком.Кв.,	 4/9	 этажей,	
48,66м/26,9м/8,5м,	г.житомир,	р-Н	промавтома-
тиКи,	ул.	б.теНа.	цеНа	1	008	403	грН.	0634467688

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

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

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

2.7. Продам будинки в місті 

продається	будиНоК	0674119703,	0674119718

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

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомир-
сКая	 обл.,	 г.радомышль,	 ул.лутовецКая,	 110	
0979886324

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

2.9. Продам Частина будинку 

•	продам	часть	1-Но	этажНого	дома,	житомир-
сКая	 обл.,	 г.аНдрушевКа,	 ул.б.хмельНицКого.	
цеНа	424	929	грН.	0989014063

2.14. Продам Комерційна 

продаМ ликвидный ресторан в центре го-
рода. отдельностоящее поМещение 225 
М.кв. + 50 М.кв. летняя площадка, проэкт со 
вторыМ светоМ. г. кировоград. 0675212526

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 

3.3. 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

куплю авто вітчизняного або зарубіжного 
виробництва. Можливо після дтп. швидко 
та дорого. 0677459877,0672439432,0687905005

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

•	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

•	Міні-трактори, мотоблоки,	 плуги,	 борони,	
грунтофрези,	саджалки,	косарки,	гребки,	копач-
ки.	Кормоподрібнювачі.	Доставка	по	Укр.	Запч-
ни.	Сайт:	agrokram.com	0980465090,0990465090

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

•	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,	 греб-
ки,	 косарки,	 копачки,	 фрези,	 плуги,	 зерно-
дробарки,	 доставка,	 гарантія,	 запчастини.	
(097)0465090;(095)1465090.Сайт:АГРОКРАМ.

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

•	запчастиНи	 до	 всіх	 видів	 м/автобусів	 та	
міНівеНів,	 у	 НаявНості	 та	 На	 замовлеННя	
(2-7	 дНів),	 Нові,	 б/в,	 гуртом	 та	 вроздріб,	 від-
правКа	 по	 уКраїНі,	 власНий	 велиКий	 сКлад.	
(097)1521331,	0932613742,0977266640

•	Новий	іНтерНет-магазиН	"BItauto"	представ-
ляє	широКий	асортимеНт	автозапчастиН	для	
усіх	авто.	0501035673,0684896070

•	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

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

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

•	Тепло за	20	коп/год.	Економія	до	70%	на	опа-
ленні!	 Економні	 ел/радіатори,	 керам.панелі	 з	
низьким	спожив.Е.	0675236614,0662663474

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

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

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

•	допомога	 і	 рішеННя	 всіх	 проблем:	 біз-
Нес,	 Кар`єра,	 особисте	 життя,	 людсьКі	 за-
здрощі.	 результатом	 будете	 задоволеНі.	
0989510583КатериНа

коМпанія "леМар" надає консультації з 
отриМання робочої візи та підбору вакан-
сії в польщі. з/п від 13 000 грн. до 30 000 
грн. безкоштовна консультація: 0506851660, 
0939031227,0973843973
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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.

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

•	поверНу	 успіх	 і	 удачу	 в	 житті,	 допомога	
у	 проблемах	 життя,	 бізНесу,	 Кар`єри,	 Ко-
хаННя,	 людсьКих	 заздрощах,	 самотНості.	
0683706105людмила

•	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	усилителей	звуКа	(автомобильНых,	
эстрадНых,	бытовых);	тв	(КиНесКопНых	и	жК),	
моНиторов	 и	 прочей	 элеКтробытовой	 тех-
НиКи	с	выездом	К	вам	пН-пт:	19-00	до	21-00.	
0989718656

8. РіЗНе 

8.1. Галантерея, одяг, взуття. Продам 

•	Англійський дешевий	одяг.	Секонд	хенд.	Ори-
гінал,	 сортування,	 взуття.	 Зимові	 куртки.	 мікс	
чоловічий,	 жіночий,	 дитячий.	 Флісові	 куртки.	
Низькі	ціни.	Доставка.	0973009835

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

•	Посівна кукурудза	 укр.селекции.ФАО	 230-
310:	 Оржица,	 Яровец,	 Любава,	 Дніпровський,	
Солонянский.	 Ціна	 450гр/га.	 0506344670,	
0688926201450грн.	 Пакет	 документів.	 Полтав-
ська	обл,	м.Карлівка.	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 

•	Вишивальна машина	 "Tajima-608S",	 промис-
лова,	робочий	стан,	з	комп`ютером,	280	000	грн.	
0678509898

•	В`язальні машини	"Shima	Seiki",	234FF,	234S	7	
клас,	234S	10	клас,	промислові,	від	280	000	грн.	
0678509898

•	Повний комплект	 обладнання	 мінізаводу	 для	
виробництва	 шлакоблоку:	 прес	 шлакоблочний,	
прес	полублоків,	транспортне	обладнання	 і	т.п.	
0675669709

•	Продам у	Києві	обладнання	для	рихтувально-
го	цеху:	споттер,	WEDGE	CLAMP	(рихт.	стенд),	
AUTOROBOT.	Ціна	410	000	грн.	0503234429

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

8.16. хобі, тварини. Продам 

•	Продаються коні	спортивні,	робочі,	молодняк,	
поні	0673531256

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрачеНо	сертифіКат	про	походжеННя	лісо-
матеріалів	та	виготовлеНих	з	Них	пилома-
теріалів	для	здійсНеННя	еКспортНих	опера-
цій	серії	жт	№238786	від	25.11.2016р.	вважати	
НедійсНим

загублеНі	 посвідчеННя	 дітей	 з	 багатодіт-
Ної	 родиНи:	 бодомер	 аНдрій	 09.03.2002р.Н.,	
бодомер	 єКатериНа	 18.03.2003р.Н.,	 бодомер	
віКторія	 29.11.2006р.Н.,	 бодомер	 КароліНа	
16.02.2009р.	вважати	НедійсНими

8.24. інше. Куплю 

каталізатори всіх видів, вживані або від-
працьовані, цілі і на вагу. різних Марок. фа-
хова оцінка 0672659482;0500719551

•	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	 дорого.	 яНтарНые	 бусы	 от	 250	 до	
1500	 грН/1	 грамм,	 Коралловые	 бусы,	 бивНи	
мамоНта.	 таКже	 стариННые	 иКоНы,	 КартиНы	
до	 1980	 г.,	 ордеНа,	 медали,	 КНиги	 издаН.	 до	
1917	 г.,	 КоНьяКи	 времеН	 ссср	 другие	 предм.	
стариНы	 для	 собствеННой	 КоллеКции	
0503466068

•	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 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 верстати	 металообробні.	 Запчастини	
до	них,	 інструмент,	підшипники.	Продам	токар-
ний	верстат	16К20	в	робочому	стані.	Люнети,	по-
вний	набір	шестерен.	0505008837,0971751242

•	Купую дор.	як	вироби.	Радіолампи	ГУ,	ГІ,	6н,	
6ж,	6п,	ІН	(8,	12,	14,	16,	18).	Контактри	ТКС,	ТКД,	
КМ,	 ДМР,	 ТКТ.	 Реле.	 Вакуумні	 конденсатори.	
0979902807
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гороскоп	на	тиждень	8	-	14	лютого Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Постарайтеся не над-

то демонструвати свою 
активну діяльність «на 

всіх фронтах». Вільний час кра-
ще присвятити родині, дітям або  
коханій людині.

ТЕЛЕЦЬ
Варто завершити 

справи, які вже давно 
чекають свого завершення. Багато 
практичних питань вдасться ви-
рішити за допомогою вашої ча-
рівної посмішки.

БЛИЗНЮКИ
Сприятливий тиж-

день. Можливе підви-
щення, на яке ви довго 

чекали, або ж отримаєте додатко-
вий прибуток. З п’ятниці відчуєте 
приплив нових сил.

РАК
Успішно впораєтеся 

з найскладнішими за-
вданнями. І все ж краще 

зменшити обсяг роботи, поста-
райтеся об’єктивно оцінювати 
свої сили та можливості.

ЛЕВ
Запасіться терпін-

ням і витримкою, адже 
вас можуть підстерігати помилки 
та обман. Не зваблюйтеся легким 
успіхом у фінансових справах та  
в бізнесі.

ДІВА
На перший план ви-

йдуть проблеми особис-
того характеру та сімейні 

турботи. Можуть виникнути дея-
кі перешкоди у здійсненні ваших 
«далекоглядних» планів.

ТЕРЕЗИ
Ділова поїздка або 

навчання розширить 
коло спілкування і дасть 

нові можливості в майбутньому. 
Вихідні – гарний період для змін 
в особистому житті.

СКОРПІОН
Відкиньте геть сум-

ніви і починайте відсто-
ювати свої права на всіх 

життєво важливих напрямках. 
Наприкінці тижня комусь знадо-
биться ваша допомога.

СТРІЛЕЦЬ
Не бійтеся бра-

ти на себе додаткові 
зобов’язання. Постарайтеся уни-
кати конфліктів у ділових та сі-
мейних відносинах. Вихідні на-
штовхнуть на роздуми.

КОЗЕРІГ
Будете готові працю-

вати «за трьох». Однак 
варто трохи охолонути й 

реально розрахувати свої сили. У 
суботу влаштуйте зустріч зі ста-
рими друзями.

ВОДОЛІЙ
Спочатку буде склад-

но, але незабаром на-
пруга спаде. Вам просто 

потрібно вірити у власні сили та 
щирість близьких людей. Мож-
ливі цікаві зустрічі.

РИБИ
Цього тижня дове-

деться розбиратися з 
невідкладними пробле-

мами, можлива надмірна заван-
таженість на роботі. Дадуть про 
себе знати проблеми з минулого.

Стрибок з пара-
шутом – єдиний вид 
падіння, після яко-
го відчуваєш тільки 
гордість. Пропонує-
мо Вашій увазі цікаві 
факти про парашут-
ний спорт.

●● Коли людина стрибає з па-
рашутом, вона знаходиться у 
вільному падінні з середньою 
швидкістю 50 м/с (180 км/год).

●● Стрибки з парашутом вважа-
ються дуже екстремальним ви-

дом спорту. Багато хто думає, що 
смертність в парашутному спорті 
просто «зашкалює». Насправді ж 
ймовірність розбитися на смерть 
становить усього 0,025%.

●● Якщо людина хоче стриб-
нути з парашутом, то її вага по-
винна знаходитися в межах від 
40 до 95 кг.

●● Найстарішою людиною, яка 
здійснила стрибок з парашутом, 
є 97-річний англієць Джордж 
Мойзе. У свій день народження 
він стрибнув з висоти 3 км.

●● Коли людина стрибає з пара-
шутом, вона не може розмовляти, 
перебуваючи у вільному падінні. 
Тож численні голлівудські бойо-

вики, де герої-парашутисти спо-
кійно розмовляють під час стриб-
ка, не відповідають дійсності.

●● Найвищий стрибок здійснив 
спортсмен-екстремал Фелікс Ба-
умгартнер. Він стрибнув з висоти 
38,6 км, досягнувши гігантської 
швидкості вільного падіння – 
1342 км/год. Звичайно, Фелікс 
стрибав в спеціальному скафан-
дрі, інакше б він або задихнувся, 
або згорів в атмосфері.

●● Найнижчий стрибок з пара-
шутом – «на рахунку» англійського 
військового льотчика Т.Спенсера. У 
1945 році його літак був збитий над 
німецьким Вісмаром, й пілоту до-
велося стрибати приблизно з 11 м.

цікаві факти про стрибки з парашутом



Житомирський драмтеатр

Ляльковий театр

космос між нами
Жанр:  драма, мелодрама, фантастика
Пригодницький науково-фантастичний фільм 

від режисера мюзиклу "Давайте потанцюємо" 
і мелодрами "Гектор і пошуки щастя" Пітера 
Челсома. Гарднер (Аса Баттерфілд) став першою 
людиною, що народилися на Марсі. Його мати 
виявилася вагітна під час польоту, і, давши життя 
малюкові, вона померла. Подорослішавши 
хлопець відправляється на Землю, про яку 
він стільки чув, але ніколи не бачив. Гарднер 
зустрічається із красивою дівчиною (Брітт 
Робертсон), яка спілкувалася з ним через відео-чат, 
поки він був на Марсі. Молоді закохуються. Але 
організм хлопця не може витримати умов іншої 
планети. Його життя знаходиться у небезпеці.

велика стіна
Жанр:  драма, містика
Для чого побудували Велику китайську 

стіну? 8851 кілометр і 1700 років людських 
страждань, крові, поту, болю і смертей. 
Але ще в давні часи вона виконувала дуже 
важливу місію. Двоє найманців прийшли 
в далекі землі Піднебесної імперії, щоб 
дістати найпотужнішу зброю в світі. Але 
те, що вони там побачили, шокувало 
їх – Велика стіна захищала весь світ від 
вторгнення тисяч жахливих створінь. Навіть 
найпотужніша зброя не завжди допомагає 
в боротьбі з цими монстрами. У цій війні не 
повинно бути найманців, а повинні  
бути люди.

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.

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...

тел: (0412) 47-27-47,  (097) 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

кінотеатр «УкраЇна»

«Аліса в країні чудес»
11 лютого

Початок о 12:00

«Кайдашева сім'я»
11 лютого

Початок о 19:00

«Казка мандрівного лялькаря»
11 лютого

Початок об 11:00 та 13:00

«Казка про добре Чортенятко»
12 лютого

Початок об 12:00 та 14:00


