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«20 хвилин» – партнер  
аналітичної платформи VoxUkraine: 
ексклюзивна інформація від 
провідних експертів країни

дочекалися: українцям  
починають видавати  
міжнародне посвідчення водія 

с. 12

«апетити» житомирських 
перевізників: накрутка
100 % – не межа!  

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

ЗАВЖДИ  ГАРАНТОВАНО  ВИГІДНО!
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Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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Вартість проїзду може стати справжнім 
«ударом в спину» для більшості городян.
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Марина Михальчук

У Житомирі «ков-
занка» на дорогах і 
надалі продовжує 
свою роботу, правда 
нині лід «ховається» 
під снігом. Міська 
влада запевняє – місто 
чистить 12 одиниць 
спецтехніки.

Близько тижня у місті па-
нували мороз та сильний вітер. 
Зважаючи на стан доріг та троту-
арів, у міській раді звітують, що 
нині вирішують усі проблеми.

«Вчора, близько 21:30 вечо-
ра на роботу виїхало близько 
20 одиниць техніки. Працюва-
ли вночі, о 24:00 та 06:00 ран-
ку – із завданням комуналь-
ники практично впорались. 
Сьогодні планують денні по-
сипання та чищення вулиць 
та провулків. А ближче до 
вечора техніка знову продо-
вжить свою роботу»,– розпо-
вів радник міського голови 
Юрій Антіпов.

Міська влада запевняє, що 
задля безпеки пішоходів ро-
бить все можливе. «Восьмого 
лютого вже о 05:00 ранку тех-
ніка почала розчищати тротуа-
ри», – говорить радник.

Щодо прибудинкових тери-

торій, то він визнає – нині вони 
у критичному стані.

«Двірники фізично не всти-
гають прибирати. Люди вихо-
дять на роботу з самого ранку, 
проте за ніч намітає багато сні-
гу. Комунальні підприємства 
міста будуть допомагати ЖЕ-
Кам, які не справляються», – 
додав Юрій Антіпов.

А тим часом житомиряни і 
далі просять у влади допомоги, 
бо ходити  по житомирських ву-
лицях небезпечно.

«Я йшла з ринку близько 
13:00. Здається, й дуже повіль-

но йшла, але на Михайлівській 
неочікувано послизнулася і 
впала обличчям прямо на лід. 
Я дуже вдарилась носом, було 
багато крові. Зараз у мене на-
бряк та великі синці під очима. 
Мені соромно виходити навіть 
до магазину…», – скаржиться 
житомирянка Оксана.

Здається, що міська влада та 
житомиряни живуть у двох «па-
ралельних реальностях». Перші 
стурбовані звітами і кількіс-
тю техніки, другі намагаються 
втриматись на ногах на слизь-
ких тротуарах Житомира.

Марина Михальчук

У Житомирі пре-
зентували масштаб-
ну програму з підви-
щення кваліфікації 
персоналу міської 
ради. Відтепер її 
працівники ходи-
тимуть на тренінги 
та матимуть змогу 
поїхати у навчальні 
поїздки до Німеччи-
ни та Швейцарії.

У вересні 2016 року для пра-
цівників Житомирської міської 
ради було проведено нестан-
дартне анкетування. Головною 
його метою було виявлення по-
треб у підвищенні кваліфікації 
та розвитку персоналу. Саме на 
основі цього опитування і була 
розроблена програма.

Зокрема, планується розви-
ток та підвищення кваліфікації 
персоналу шляхом 4 незалеж-
них модулів: тренінги з роз-
витку особистісних навичок, 
фахові тренінги, курс для фа-
хівців з міського планування та 
навчальні поїздки до Німеччи-
ни й Швейцарії. Навчатимуть 
відібраних учасників як місце-
ві, так і міжнародні експерти.

Міський голова Житомира 
Сергій Сухомлин вважає, що 
такий проект дасть можли-
вість написання стратегії міста 
і її виконання.

Організатори приграми за-
певняють, що такі навчання 
будуть максимально практичні 
та допоможуть поліпшити ко-
мунікацію між підрозділами 
міської ради.

До того ж (окрім Житоми-
ра), навчання проходитимуть 
у Полтаві, Вінниці та Чернів-
цях. Для житомирян перший 
семестр триватиме до липня 
цього року Кошти надають 
уряди Німеччини – 4 млн 
євро та Швейцарії – майже  
2 млн євро.

Добрі справи: 
у Житомирі 
відкриють банк 
одягу для бідних

Працівників житомирського 
міськвиконкому «посадять за парти»

Юлія Довбня

У Житомирі реалі-
зують проект «Банк 
добра», в рамках яко-
го допомагатимуть 
малозабезпеченим, 
багатодітним сім’ям 
і всім тим, хто цього 
потребує.

Про це розповіли представни-
ки Благодійного фонду «Україн-
ський Фонд благодійництва» 8 лю-
того у Житомирській міській раді.

«За планом проект мав назива-
тися «Банк одягу», де мали прийма-
ти і віддавати одяг. Але приймати 
допомогу від населення, яке ледь 
виживає, немає резону, – розпо-
відає голова правління БО «Укра-
їнський фонд благодійництва» 
Леся Морозова. – Волонтери та 
благодійники розпочали підго-
товку до цього проекту два місяці 
тому і вже почали свою роботу з  
1 лютого. Волонтери запропонува-
ли допомагати малозабезпеченим 
також харчами і предметами осо-
бистої гігієни».

«Кожен має змогу прийти в 
цей «Банк добра». Цей проект по-
трібен для того, щоб люди зро-
зуміли, що вони не самі з їхніми 
проблемами. По можливості він 
допомагатиме усім. Якщо людині 
потрібні продукти харчування – 
то їх терміново нададуть. Якщо 
буде потрібна моральна підтрим-
ка – на базі працюватиме психо-
лог, який заспокоїть, порадить 
щось. Якщо потрібні якісь кошти 
на операцію, клуб благодійників 

«Ангели добрих справ» разом з 
«Банком добра» будуть віднаходи-
ти можливості і збирати кошти на 
операції», – зазначив координатор 
клубу благодійників «Ангели до-
брих справ» Богдан Купчинський.

Рекламу проекту планують 
розмістити на дошках оголошень 
біля житомирських багатоповер-
хівок. Також житомирська місь-
ка рада погодилася фінансувати 
друк цих листівок

«Аби максимальна кількість 
людей, які потребують допомо-
ги, побачили і дізналися про цей 
проект, ми вирішили видрукувати 
листівки, які будуть розміщені на 
хоумбордах, а наші партнерські 
організації, управління, департа-
менти донесуть інформацію до тих 
категорій населення, з якими вони 
працюють», – наголосила началь-
ник управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту Житомирської 
міської ради Ірина Ковальчук.

Для отримання допомоги 
необхідно надати документи – 
паспорт, ідентифікаційний код, а 
також довідку з відповідної уста-
нови, що ця людина є членом ма-
лозабезпеченої родини. Всім нуж-
денним буде надана допомога, 
але за правилами цього проекту, 
на одну людину можна виділити 
максимум 10 речей і раз на три 
місяці. Крім речей та продуктів, 
люди зможуть отримати психоло-
гічну та юридичну допомогу. Для 
дітей на складі працюватимуть 
майстер-класи, з ними займати-
муться волонтери.

Склад знаходиться за адресою: 
вул.Космонавтів 38/17 у Житомирі.

На завершення організато-
ри наголосили, що допомогти у 
«Банку добра» готові усім і на-
разі чекають на тих, хто цього 
потребує.

комунальники чистять, 
але люди продовжують 
травмуватися
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реклама
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Ще одна велика перемога команди «T-SQUAD»

ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

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

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

СВІТЛОТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

ШПАЛЕРИ

ЛАМІНАТ

ФАРБИ, ЛАКИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

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

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
Подарунки покупцям*

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

м. Житомир, пров. Львівський, 2

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

11-12 лютого 2017 року 
в Києві відбувся широ-
комасштабний Всеу-
країнський танцюваль-
ний чемпіонат «THE 
CHALLENGE-2017», який 
зібрав у столиці нашої дер-
жави значну кількість ко-
лективів сучасного танцю з 
усіх куточків України – Чер-
нігова, Вінниці, Сум, Харко-
ва, Одеси та інших міст.

Приємно, що І місце у чемпіона-
ті (у дорослій віковій категорії) здо-
були учасники відомої серед молоді 

житомирської танцювальної команди 
«T-SQUAD». Поїздка колективу відбу-
лась за сприяння управління сім'ї, мо-
лоді та спорту Житомирської обласної 
державної адміністрації.

Команда «T-SQUAD» діє у молодіж-
ному творчому об’єднанні «Академія 
зірок» більше десяти років, і за цей ва-
гомий проміжок часу зарекомендувала 
себе тільки з кращого боку. Учасники 
колективу є володарями Гран-прі місь-
кого фестивалю сучасної молодіжної 
творчості «Зоряні надії», неодноразови-
ми лауреатами регіональних молодіж-
них фестивалів «Teen Wave», «Полісся 
DANCE», «Hip Hop Point», абсолютни-
ми переможцями житомирського твор-
чого проекту «Музичний ринг», а також 
організаторами низки танцювальних 
конкурсів та змагань на Житомирщині, 
які проводяться щорічно і користують-

ся популярністю серед молоді.
А навесні 2015 року танцювальний 

колектив «T-SQUAD» став володарем 
І премії Всеукраїнського фестивалю 
сучасного танцю «Глобал Денс Фест», 
який також проходив у м. Києві.

І ось ще одна перемога таланови-
тих танцюристів, якою, сподіваємось, 
будуть пишатися не тільки численні 
шанувальники, а й усі молоді поліся-
ни, причетні до сучасного танцюваль-
ного мистецтва.
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відтепер учасники аТо, добровольці 
та члени сімей загиблих достроково 
йтимуть на пенсію

Анастасія Кузьмич

Починаючи з лю-
того цього року учас-
ники антитерорис-
тичної операції на 
законодавчому рівні 
визнані учасниками 
бойових дій – відте-
пер вони теж мають 
право на достроковий 
вихід на пенсію.

З 6 лютого набув чинності За-
кон України «Про внесення змін до 
деяких законів України щодо пен-
сійного забезпечення окремих кате-
горій осіб із числа учасників антите-
рористичної операції» від 18.10.2016 
№ 1683-VIII, котрий розширив коло 
осіб, які мають право дострокового 
виходу на пенсію за віком.

Як розповіла заступник на-
чальника Житомирського 
об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України в Житомир-
ській області Оксана Оксанчук, 
відповідно до прикінцевих по-
ложень Закону України «Про 
загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування» право на 
пенсію як учасники бойових дій 

мали особи, які брали безпосе-
редню участь у бойових діях.

«Оскільки в 2014 році була роз-
почата антитерористична опера-
ція, багатьом особам, які дійсно 
брали безпосередню участь, були 
видані посвідчення учасників бо-
йових дій, однак права достроко-
вого виходу на пенсію ці особи не 
мали, – пояснює Оксана Оксан-
чук. – З огляду на це був поданий 
законопроект, який був розгляну-

тий Верховною Радою України та 
підписаний Президентом у січні 
2017 року».

З 6 лютого право достроково-
го виходу на пенсію за віком після 
досягнення чоловіками 55 років, 
жінками – 50 років та за наявності 
страхового стажу не менше 25 ро-
ків у чоловіків і не менше 20 років 
у жінок надано військовослужбов-
цям, особам начальницького і ря-
дового складу органів внутрішніх 
справ, добровольцям, резервіс-
там, військовозобов’язаним, яким 
надано статус інваліда війни або 

учасника бойових дій у зв’язку з 
безпосередньою участю в анти-
терористичній операції, забез-
печенні її проведення, безпосе-
реднім перебуванням в районах 
антитерористичної операції у 
період її проведення, а у разі за-
гибелі (смерті) таких осіб – членам 
їхніх сімей.

«Звісно, більшість учасників 
АТО – молодь, але є вікова катего-
рія осіб, яким уже є 55 років. Тому 

у нас були непоодинокі випадки 
відмови виплати пенсії. Тепер ми 
повертаємося до розгляду цих 
заяв, викликаємо людей повтор-
но, щоб вони написали нові за-
яви, і будемо призначати пенсійні 
виплати», – підсумувала заступ-
ник начальника Житомирського 
об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України в Житомир-
ській області Оксана Оксанчук.

Для призначення достро-
кової пенсії залежно від кате-
горії, до якої вона належить, 
особа має надати:

- посвідчення інваліда війни, 
учасника бойових дій або члена 
сім’ї загиблого,

- довідку про період (періоди) 
участі у бойових діях або в антите-
рористичній  операції в районах її 
проведення,

- довідку МСЕК про визнання 
інвалідом внаслідок поранення, 
контузії, каліцтва, одержаних при 
захисті Батьківщини або при вико-
нанні інших обов’язків військової 
служби (службових обов’язків), під 
час безпосередньої участі в анти-
терористичній операції, забезпе-
ченні її проведення або внаслідок 
захворювання, пов’язаного з пере-
буванням на фронті, виконанням 
інтернаціонального обов’язку,

- висновок МСЕК щодо при-
чинного зв’язку смерті особи з 
пораненням, контузією, калі-
цтвом, отриманими при виконан-
ні обов’язків військової служби 
(службових обов’язків), під час без-
посередньої участі в антитерорис-
тичній операції,забезпеченні її 
проведення, або захворюванням, 
пов’язаним з перебуванням на 
фронті, ліквідацією Чорнобиль-
ськоїкатастрофи, виконанням ін-
тернаціонального обов’язку,

- документи, на підставі яких 
надано статус інваліда війни, учас-
ника бойових дій або члена сім’ї 
загиблого,

- документи про вік та стаж 
особи.

Аналітична плат-
форма VoxUkraine пре-
зентувала новий проект 
VoxConnector, мета якого – 
поєднати експертів з 
економічних реформ 
і регіональні ЗМІ шля-
хом забезпечення ло-
кальних медіа ексклю-
зивними матеріалами 
про причини й очіку-
ваний вплив реформ на 
кожного українця.

Команда проекту 
VoxConnector планує залучити 
до співпраці 200 регіональних ре-
дакцій, для яких створюватиме 
ексклюзивний контент різного 
формату (колонки експертів, ко-
ментарі, інфографіка, відео), щоб 
підвищити обізнаність українців 

щодо реформ у країні. Вже неза-
баром житомиряни отримува-
тимуть інформацію від провід-
них експертів країни «з перших 
рук» завдяки співпраці редакції 
газети «20 хвилин» з проектом 
VoxConnector.

Необхідність створення та 
функціонування цього проекту зу-
мовлена недостатньою комунікаці-
єю між експертами, котрі можуть 
чітко пояснити суть реформ (але 
зосереджені в Києві) та пересічни-
ми українцями, котрі проживають 
у регіонах і черпають інформацію 
з місцевих ЗМІ (які, у свою чергу, 
не мають оперативного доступу до 
об’єктивної експертизи).

За даними TNS Україна, показ-
ник поінформованості громадян 
про прогрес реформ погіршився: 
відсоток українців, які нічого не 
чули про хід реформ, зріс з 13% у 
2015 році до 18% у 2016 році.

Для вирішення цієї проблеми 
VoxUkraine спільно з «Центром 
економічної стратегії» та «Реаніма-

ційним Пакетом Реформ» створи-
ли проект VoxConnector.

«Комунікація реформ з суспіль-
ством – невід’ємна складова їхнього 
успішного проведення. На жаль, 
люди втомилися від очікувань якіс-
них трансформацій, які справді 
можуть змінити їхнє життя. Тому 
саме слово «реформа» у останній 
рік викликає все більше роздрату-
вання. Комерційні ЗМІ, орієнтовані 
перш за все на збільшення відвід-
ування та переглядів, практично не 
приділяють увагу цій проблемати-
ці. Ще гірша ситуація в регіонах, де 
заангажованість вища. Окрім того, 
там бракує експертів. Саме тому 
VoxConnector – надзвичайно необ-
хідний проект, на який ми – РПР як 
коаліція, яка вже майже три роки 
«прогризає» шлях для реформ, по-
кладає величезні сподівання», – за-
значила Ірина Соломко, керівник 
відділу комунікацій РПР.

Окрім «однобічної» подачі ма-
теріалу, передбачений і зворотній 
зв’язок. VoxConnector буде також і 

роз’яснювати певні події на запит 
регіональних ЗМІ. «Нас найбільше 
цікавить, як це відбувається у насе-
лених пунктах, віддалених від Ки-
єва. Нам важливо мати зворотній 
зв’язок не лише для розуміння ці-
кавий чи не цікавий текст ми підго-
тували, а й щодо того, над чим нам 
працювати, на що звернути увагу, 
це буде більш ефективно», – вважає 
виконавчий директор «Центру еко-
номічної стратегії», член ради «Ре-
анімаційного пакету реформ» Гліб 
Вишлінський.

Проект VoxConnector здій-
снюється за фінансової підтримки 
«Фонду розвитку ЗМІ» Посольства 
США в Україні. Як уже зазначало-
ся вище, його співорганізаторами 
разом із VoxUkraine є «Центр еко-
номічної стратегії» та РПР («Реані-
маційний пакет реформ»).

РПР планує посилити експерт-
ну спроможність проекту – вже 
напрацьовано базу експертів, яких 
буде активно залучено до створення 
матеріалів для регіональних ЗМІ.

Маршрутна «мафія» 
хоче заробляти  
ще більше 

Житомирські перевізники хочуть 
підняти ціни за проїзд у маршрутках 
до 5 грн, а деякі – навіть до 10 грн. 
Звісно, питання щодо подорож-
чання проїзду рано чи пізно мало 
б постати. але перед цим потрібно 
з’ясувати, а чи виконують перевізни-
ки свої обов’язки (і чи зміниться на 
краще після можливого подорож-
чання комфорт пасажирів)?

Особисто я користуюся громад-
ським транспортом, переважно 
тролейбусом. але іноді доводиться 
користуватися й маршрутками. 
можна було б платити за проїзд і 
більше, але, відповідно, якість по-
слуги мала би бути кращою.

Їхати зранку на роботу у бруд-
ній, холодній та засмальцьова-
ній маршрутці, яка вщент набита 
людьми, і при цьому платити 5 грн? 
Це знущання. Навіть 3 грн забагато 
за такий «сервіс і комфорт»!

При цьому частина маршру-
ток не дотримуються графіка, не 
завжди доїжджають до кінцевої 
зупинки, відстоюються на зупинці, 
регулярно порушують правила 
дорожнього руху, зупиняються на 
пішохідних переходах, заважаючи 
пішоходам та іншому транспорту.

І постає запитання, скільки ж має 
коштувати проїзд в маршрутках? 
Чому 5 грн або 10 грн, а не 2,5 грн?

можу з усією відповідальністю 
сказати, що ніхто не знає, яку кіль-
кість пасажирів вони перевозять 
протягом дня. Відповідно, жодних 
економічних розрахунків зробити 
неможливо. Не знаючи кількості 
пасажирів, не можна розрахувати 
економічно обґрунтований тариф.

Перевізник рахує свій тариф 
як йому заманеться, закладаючи 
туди будь-які витрати. Ось і маємо 
ситуацію, коли власники марш-
рутів отримують надприбутки, а 
житомиряни вимушені їздити, 
вибачте,у іржавих коритах.

Вихід, звісно, є.
Це збільшення кількості елек-

тротранспорту та використання 
великогабаритних автобусів. Вони 
можуть бути як приватними, так і 
комунальними. Якщо у Житомирі 
замінити малогабаритні маршрут-
ки на автобуси, можна не лише 
зробити проїзд комфортним, а й 
зменшити затори на дорогах міста.

Житомир має брати приклад з 
міста конотопа, де міська влада не 
піддалася на шантаж маршрутної 
«мафії», зменшивши вартість про-
їзду з 3 грн до 2,5 грн. а з іншими 
перевізниками просто розірвала 
угоди і замінила ті маршрути ко-
мунальним транспортом.

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

«20 хвилин» – партнер аналітичної платформи VoxUkraine: 
ексклюзивна інформація від провідних експертів країни

АТОшники, добровольці та члени сімей загиблих 
військовослужбовців зможуть іти на пенсію 
значно раніше. Чоловіки – у 55 років, жінки –  
в 50 років, але за умови, що чоловіки мають  
25 років страхового стажу, а жінки – 20 років.
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Женская энергия
как и обещала, в этой статье я по-

делюсь с вами моими секретами на-
копления женской энергии.  Самое 
главное – правильно определить, по-
чувствовать, что именно тебе нужно 
на данном этапе, что именно в этот 
момент тебе даст силу.

1. Музыка. музыка существует ве-
ками и уже многими психологами, 
учеными доказано, как ее вибрации 
действуют на еду и воду. Поскольку 
организм человека на 70 % состо-
ит из воды, я с уверенностью могу 
сказать – музыка влияет и на чело-
века. Чтобы день был насыщенным 
положительными эмоциями, я начи-
наю его с музыки Вивальди «Времена 
года», особенно «зима» и «лето».

Самое важное при подборе музыки – 
это эмоции и положительные воспо-
минания, с которыми ассоциируется 
данная композиция. Вы можете в своем 
гаджете создать целый альбом. На-
пример, у меня он называется «good 
day» & «evening», первый создан для 
эмоционального положительного на-
строя, второй – для романтического 
вечера с любимым, а также отдельный 
альбом «музыка для медитаций.

2. Вода – играет уникальную роль в 
жизни. Поэтому принимайте ванную с 
лепестками роз.

конечно, сама ванна особо ничего не 
изменит. Но вот, если вы  подготовите 
ее так, как любите – ароматическое 
м а с л о ,  м ол о ко  и л и  м о р с ка я  с ол ь 
на выбор, лепестки роз, классичес-
кая музыка, свечи – вы удивитесь, 
как быстро наполнитесь энергией и 
позитивным настроем. Это происходит 
потому, что вода забирает у женщин 
негативные эмоции и мысли, усталость 
и грусть. как советует один популярный 
блоггер: не стесняйтесь попросить сил 
и энергии у воды. Она с вами обяза-
тельно ими поделится.

Помимо всех энергетических прак-
тик, женщине важно пить достаточно 
воды. В результате стрессов в теле 
накапливаются яды, которые могут  
вызывать усталость и слабость физи-
ческого тела (т.е. недостаток воды ве-
дет к иссушению тела). Основная при-
чина в том, что нехватка воды делает 
женщину «сухой» на тонком уровне. В 
таком состоянии женщина не способна 
никого питать. Также очень важно при-
нятие душа, это тоже необходимо для 
снятия напряжения и очищения тонко-
го тела женщины. если вы принимаете 
прохладный душ – смываете тяжесть 
и  сонливость.  если душ теплый – 
убираете информацию, поступившую 
в течение дня.

 Хороших и положительных Вам 
мыслей и эмоций. Не забывайте – мы 
являемся тем, о чем больше всего 
думаем. Продолжение моих личных 
секретов – в следующей статье …

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

gloria.corporate@gmail.com

КолонКа

Транспортне скорочення або  
яка доля маршрутів №53 і №53-а

Марина Михальчук

Нещодавно, 9 
лютого, у Житоми-
рі рух припинили 
автобуси на марш-
рутах №53 і №53-А. 
Навколо цієї ситу-
ації досі не вщухає 
ажіотаж.

До управління транспор-
ту і зв’язку міської ради 9 
лютого надійшла заява від 
перевізника ПП Жулин-
ська А.А. У документі була 
прописана ініціатива про 
припинення обслуговуван-
ня маршрутів №53 «Крош-
ня - Залізничний вокзал - 
Крошня» і 53-А «Крош-
ня - Смолянська площа - 
Крошня». Далі перевізник 
інформує про труднощі в 

здійсненні обслуговування 
маршрутів. Головною при-
чиною є технічні несправ-
ності транспортних засобів 
і необгрунтований діючий 
тариф на перевезення. Саме 
через це міська рада розірва-
ла договір з перевізником.

Про припинення даного 
руху перевізник мав попе-
редити заздалегідь. Як го-

ворять у міській раді, цього 
не сталося. Навіть у дого-
ворах, які укладалися рані-
ше, не передбачено жодних 
штрафних санкцій. Міські 
мешканці в паніці, адже 
діставатися з Крошні до 
центру чи на Польову стало 
складніше.

«Раніше було зручно, а 
тепер маршрут відмінили. 

Але маршрут, за моїми спо-
стереженнями, користував-
ся попитом», – розповідає 
житомирянин Олег.

Заступник Житомирсько-
го міського голови Дмитро 
Ткачук заспокоює містян.

«Для обслуговування па-
сажирів по вулиці Андріїв-
ська, що знаходиться за пе-
реїздом, вже внесені зміни 
в схеми руху маршрутного 
таксі №4. Нині тролейбус 
починає маршрут з того міс-
ця, що й маршрут №53», – 
розповів Дмитро Ткачук.

До того ж, як і обіцяли у 
міськраді, з 13 лютого част-
ково змінився рух міських 
тролейбусних маршрутів – 
№ 4А «Крошня - Обласна 
лікарня» (Покровська - Ки-
ївська - Театральна - В. Бер-
дичівська - Шевченка - Пуш-
кінська - Коцюбинського) 
та № 4 «Крошня - Польова» 
(Покровська - Київська -  
Вітрука - Ціолковського - 
Космонавтів - Селецька).

Руководство «Учебно-воспитательного 
комплекса № 11» также хотят уволить 
в середине учебного года

Мы обратились к 
члену комиссии Об-
щественного Совета 
по вопросам проти-
водействия корруп-
ции, люстрации, 
правовой политики, 
борьбы с преступ-
ностью Александру 
Петровичу Коцюбко. 
Он нам рассказывал 
о проблемах первой 
школы. А что проис-
ходит в Учебно-вос-
питательном комби-
нате № 11 там же, на 
Малёванке?

– С «Учебно-воспитатель-
ным комплексом № 11» (УВК 
№ 11) всё очень просто – в УВК 
№ 11 из Гороно направили Еф-
ремову Л.Л. в качестве завуча. 
А теперь требуют от директо-
ра УВК № 11, чтобы та поменя-
лась с завучем должностями. 
Директор отказалась. И по-
этому ей перед новым годом 

вынесли два дисциплинарных 
взыскания – два выговора. 10 
января этого года Л.Л. Еф-
ремова вызвала по телефону 
Арендарчука и Ковтуненко, 
под предлогом, что в УВК № 
11 пьянка. Надо отметить, что 
10 января в УВК № 11, как и 
во всех школах города, были 
зимние каникулы, дети не за-
нимались, а представителей 
рабочего коллектива не было 
на работе. Пьяных не нашли. 
Зато лично Арендарчуком в 
«мусорке» была найдена пу-
стая бутылка. Арендарчук 
и Ковтуненко перевернули 
всё бельё в прачечной, также 
перевернули все, что могли, в 
пищеблоке. А затем, сфотогра-
фировав результат своей дея-
тельности, теперь показывают 
всем директорам учебных за-
ведений – как факт наруше-
ний в работе УВК № 11.

Возникает вопрос – по-
чему хотят поменять дирек-
торов УВК № 11 и школы № 
1? Во-первых, руководители 
этих учебных заведений – 
порядочные люди, которые 
никогда не соглашались и 
не согласятся участвовать в 
схемах «откатов» финансо-
вых средств. Педагогические 

коллективы в этих учебных 
заведениях дают прекрасные 
знания своим ученикам. Ро-
дители, отправляя детей в 
эти учебные заведения, всегда 
уверены, что их дети под на-
дёжной опекой, что педаго-
ги действительно являются 
«вторыми родителями» сво-
им ученикам. Нынешний ди-
ректор УВК № 11 возглавляет 
это учебное заведение уже 34 
года. Она имеет более трид-
цати поощрений, в том числе 
и знак «Отличник образова-
ния» Министерства образова-
ния Украины.

Наша комиссия видит в 
действиях В. В. Арендарчука 
выработанную систему давле-
ния на педагогов с целью уво-
лить их любыми способами. 
И всё для того, чтобы поста-
вить там «своих» директоров.

Согласны ли родители 
учеников этих учебных за-
ведений с таким положени-
ем дел? Родители полностью 
солидарны с педагогически-
ми коллективами. Делать из 
учителей «алкоголиков» – это 
верх цинизма. Причём надо 
отметить, что речь идет об 
учителях Василец и Корови-
ной, которые по состоянию 

здоровья вообще не могут 
употреблять алкоголь.

При «старой» власти в 
районе Малёванки была рас-
формирована восемнадцатая 
школа. Директора школы 
уволили, поставили нового, 
и тот расформировал школу. 
Детей перевели в другие шко-
лы, учителей – кого на пен-
сию, кого – в другие школы. 
Эту школу расформировывал 
В.В. Арендарчук. Расформи-
рование школы – это престу-
пление. У детей отобрали са-
мое драгоценное – школьную 
детскую дружбу. (Депутаты 
от Малёванки Моисеев и Кро-
пивницкий были тогда заме-
стителями мэра Дебоя).

В УВК № 11 все нервнича-
ют – и родители, и дети, и пе-
дагогический коллектив.

При повторной беседе 
Валентин Васильевич Арен-
дарчук сознался, что увольне-
ние директоров школы № 1 
и УВК № 11 – не его лич-
ная инициатива, а на него 
самого «давит» депутат от 
Малёванки Моисеев Юрий 
Владимирович, который на 
сегодняшний день возглав-
ляет бюджетный комитете в 
Житомирском горсовете. 
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Леонід
ГроМік,

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

Центрувальні
кільця  
Я описував раніше диски і 

розповідав про основні їхні па-
раметри. Сьогодні розповім про 
надійність посадки дисків і ре-
зультати недбалого ставлення до 
цього питання.

Безумовно одним з головних 
елементів безпеки є колеса. Іс-
нує помилкова думка, що при 
установці нештатного диска до-
статньо просто міцно прикрутити 
його болтами з центрувальними 
конусами, не використовуючи 
при цьому проставочне кіль-
це. Дійсно, болти спеціальної 
конструкції це зроблять, але за 
умови, що центрувальний отвір 
чітко підігнаний під ступицю за 
допомогою проставочного кільця. 
Задача конусів болтів – перейня-
ти навантаження, створене при 
обертах колеса на себе і відвести 
його від ступиці та колісного дис-
ка. Правильно відцентрувати диск 
болти не можуть, і завжди за-
лишаться зазори між циліндром 
ступиці та циліндровим отвором 
колісного диска (в лічені міліме-
три), яких не повинно бути. На 
перший погляд, для автомобі-
лістів ці десяті частки міліметрів 
не заслуговують особливої уваги 
та витрат на кільця. І тільки коли 
виникають проблеми з підвіскою, 
ми починаємо думати про при-
чини. Звертаю увагу на те, що на 
деяких шиномонтажах чомусь 
ігнорують центрувальні кільця і 
намагаються їх не встановлювати.

Проставочні (центрувальні) 
кільця, які  випускає промис-
ловість, виготовляються з двох 
матеріалів – пластика і алюмі-
нія. У кожного з них є плюси і 
мінуси. Пластикові дешевші за 
алюмінієві, не піддаються окис-
ленню, не «приварюються» до 
ступиці, але вони недовговічні 
і мають високу деформованість 
в процесі експлуатації. У алю-
мінієвих – високий термін екс-
плуатації, низька схильність до 
деформації, але вони дорожчі 
за пластикові і окислюються під 
дією різних реагентів.

ко же н  а в тол ю б и тел ь  са м 
вирішує «долю» свого надій-
ного друга і  робить свій ви-
бір.  але важливо пам’ятати: 
при встановленні  нештатних 
дисків на ваш автомобіль на-
явність центрувальних кілець – 
обов’язкова. Особливо це пи-
тання актуальне напередодні 
початку весни і періоду «пере-
взування» автомобіля. 

КуточоК

ВоДІЯ Дочекалися: українцям 
починають видавати  
міжнародне посвідчення водія

Швидка страховка: коли можна  
буде отримати страховий поліс  
на автомобіль в електронному вигляді

Марина Михальчук

Відтепер водіям 
уперше почали ви-
давати міжнародне 
посвідчення водія. 
Для цього потрібно 
лише звернутися до 
територіального сер-
вісного центру МВС 
України.

Міжнародне посвідчення во-
дія є новою послугою сервісних 
центрів МВС. Отримати такий 
документ просто, проте видають 
його лише за умови наявності 
національного посвідчення водія 
(при цьому національне посвід-
чення не вилучається).

За міжнародними нормами, 
посвідчення схоже на невеличку 
картонну книжку. А це означає, 
що воно зручне та водночас дуже 
важливе для громадян, які пра-
цюють за кордоном або тимча-
сово проживають поза Україною. 
До того ж, посвідчення можна 
вважати певним «бонусом», бо 

любителям подорожувати воно 
не один раз стане у нагоді. Адже 
ви можете не залежати від марш-
рутів туристичних фірм, а взяти 
авто в оренду і подивитися обра-
ну країну самостійно.

Отримання міжнародного 
посвідчення водія дозволить 
керувати транспортом на тери-
торії тих країн, що приєднали-
ся до Женевської Конвенції про 
дорожній рух 1949 року, а це 
значно розширює географію. 

Порівняємо з Національним 
посвідченням водія – ним мож-
на було користуватися лише на 
території країн, що приєднали-
ся до Віденської конвенції про 
дорожній рух 1968 року.

Для отримання міжнародно-
го посвідчення водіям необхідно 
звернутись до зручного за місцем 
розташування територіального 
сервісного центру МВС незалеж-
но від місця реєстрації. Також 
громадянам потрібно пред’явити 

адміністратoру на місці oригінал 
націoнальнoгo пoсвідчення 
вoдія, паспoрт грoмадянина 
України, паспoрт грoмадянина 
України для виїзду за кoрдoн та 
фoтoкартку рoзмірoм 3,5х4,5 см 
на матoвoму папері.

Міжнарoдне пoсвідчення 
вoдія видається швидко і на 
місці, без складання будь-яких 
іспитів, термінoм дії на 3 рoки. 
Вартість пoслуги станoвитиме 
34 грн 16 кoп.

Марина Михальчук

З’явилася можли-
вість замовити таку 
страховку по мобіль-
ному телефону. Така 
процедура буде вва-
жатися електронним 
підписом.

Нещодавно страховикам і 
клієнтам надали можливість 
укладати договори ОСАЦВ в 
електронному вигляді. Ймовір-
но онлайн-автоцивілку можна 
буде купити вже цього літа. Го-
ловне, що вимагає законодав-
ство – наявності «паперової» 
угоди з підписами обох сторін, 

а вже після цього занесення ін-
формації до бази даних «Мото-
рного транспортного страхово-
го бюро України» (МТСБУ).

Проте виплата в разі ДТП 
здійснюється навпаки: якщо 
в базі немає відомостей про 
договір, страхувальник може 
скільки завгодно розмахува-
ти його паперовою версією. 
Це або йому попався недо-
бросовісний страховик, або 
поліс був спочатку фальши-
вим, тож правду доведеться 
шукати в суді. З електронним 
полісом ці проблеми зали-
шаться в минулому. Страхо-
ва компанія реєструватиме 
Е-ОСАГО в базі даних на 
момент формування полі-
са, а клієнт зможе перевіри-
ти його валідність на сайті 
МТСБУ відразу після отри-
мання електронною поштою.

Комісія «Нацкомфінпослуг» 
вже затвердила основні правила 
при укладанні електронних дого-
ворів страхування. Автовласник 
має подати страховику заявку 
з усіма необхідними відомостя-
ми. Зробити це можна як в офісі 
компанії, перед комп’ютером, 
так і з особистого смартфону. 
Страховик пропонує свої умови і 
ціну, при цьому такі умови фік-
суються в базі даних «Моторного 
бюро» і діють до кінця того дня, в 
який було сформовано документ. 
В разі згоди клієнта, страховик 
відправляє до компанії повідо-
млення, яке вважатиметься його 
електронним підписом. Лише 
після оплати поліс реєструється 
в базі МТСБУ, а клієнт отримує 
на свій е-мейл електронний до-
кумент – візуальну форму полісу.

Варто зазначити, що осно-
вний бланк ОСАЦВ діє в Укра-

їні більш ніж 20 років. Така 
новинка є дуже зручною для 
клієнтів. Тепер поліс завжди 
буде «під рукою» у водія, 
адже його можна придбати в 
електронному вигляді вже за 
5 хвилин. Перевірка поліцей-
ськими здійснюватиметься 
шляхом запиту перевірки по-
лісу до МТСБУ. До того ж, це 
вигідно і страховикам: вони 
зможуть упорядкувати ро-
боту з агентами, перестануть 
нести збитки через шахрай-
ство, пов’язане з випискою по-
ліса після ДТП. Та й в звітах 
страховиків і базі МТСБУ дані  
будуть точними.

Поки лишається дочекатися 
літа, щоб скористатися такою 
послугою. При цьому деякий 
час страховики продаватимуть 
автоцивілки і у паперовому, і  
в електронному вигляді.

міСце оТрИманнЯ: 
територіальний сервісний 
центр МВС України

паспoрт 
грoмадянина 
України

паспoрт 
грoмадянина 
України для 
виїзду за кордон

фoтoкартка 
3,5х4,5 смГоЛовна Умова: 

націoнальне 
пoсвідчення вoдія

неоБХідні докУменТИ:

Термін діЇ: 
3 роки

ціна: 
34 грн 16 коп.

Міжнародне посвідчення водія – коротко про головне
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наталія Леонченко: «Якщо ти не займаєшся 
політикою – політика займеться тобою»

Анастасія Кузьмич

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 депутатом Житомирської місь-
кої ради від політичної партії 
«Опозиційний блок», очільни-
цею постійної комісії з соціаль-
но-гуманітарних питань Наталі-
єю Леонченко, котра поділилася 
своїми враженнями про роботу 
міської ради.
� «20»: Коли і чому вирі-

шили балотуватись у депута-
ти міської ради?

– Я депутат уже другого 
скликання. Вперше була обрана 
депутатом у 2010 році, стала се-
кретарем міської ради, згодом – 
заступником міського голови. З 
2014 року продовжила каденцію, 
будучи просто депутатом міської 
ради. Ну і в 2015 році, маючи до-
свід, знання і бажання працю-
вати, вирішила балотуватися у 
депутати знову. Нині очолюю 
фракцію «Опозиційний блок».

Є таке прислів’я: «Якщо ти не 
займаєшся політикою – політика 
займеться тобою». По-перше – 
мені це цікаво. По-друге – я лю-
дина небайдужа до всього, що 
відбувається в громадському 
житті міста, тому, маючи бажан-
ня реалізувати себе і бути корис-
ною, я й прийшла в політику.
� «20»: Чи не шкодує-

те про прийняте рішення, 
адже політика – досить не-
легка справа?

– Ще кажуть, що це і не жі-
ноча справа. Але ми бачимо, що 
з кожним роком кількість жінок 
у політиці збільшується. Осо-
бисто мене, як жінку, це радує. 
Бо ще це показує, що жінки не 
можуть спокійно спостерігати 
за тим, що відбувається в країні, 
кидають свої «кухонні» справи, 
йдуть у політику і я бачу, що їм 
це вдається подеколи навіть кра-
ще, ніж чоловікам. Більше того: 
коли чоловіки-політики нама-
гаються займатися гендерними 
питаннями, говорять про квоти 
для участі жінок у виборчому 
процесі – я категоричний про-
тивник того. Тому що чоловіки й 
жінки в політичних, суспільних, 

трудових відносинах – абсолют-
но рівні й конкурувати повинні 
на рівних засадах.

Щодо того, чи важко –  звіс-
но, це складно. Не втомлюється 
тільки той, хто нічого не робить. 
Особисто я присвячую дуже 
багато часу своїй депутатській 
роботі й отримую задоволення, 
коли бачу результат.
� «20»: До складу якої ко-

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

– Я очолюю постійну комі-
сію з соціально-гуманітарних 
питань. Саме з подачі нашої ко-
місії почало форсуватися питан-
ня участі професійно-технічних 
училищ в Житомирі, котрі були 
позбавлені державного фінан-
сування. Нам вдалося добитися 
вирішення цієї проблеми, і вже 
незабаром буде укладена угода 
між містом, областю та Мініс-
терством освіти. В іншому ви-
падку «на плечі» громади міс-
та лягло б утримання 10 ПТУ, 
фінансування яких склало б 10 
мільйонів гривень на рік.

Ще одне питання, яке не вда-
лося з самого початку виріши-
ти – це «Дім української культу-
ри». Ми одразу говорили, що він 
створюється не так, як це потріб-
но. Все «повісили» на управління 
культури, в положенні якого це 
не прописано. Тоді до нас не до-
слухалися ані колеги-депутати, 
ані керівництво міста, в результа-
ті чого рік ми мали з цим про-
блеми. Але вже на найближчу 
сесію ми виходимо з тим, щоб 
ввести «Дім української культу-
ри» як структурний підрозділ 
Міського палацу культури.

Якщо прогорнути історію 
всіх сесій, то саме наша комісія 
чи не найбільше надала рекомен-
дацій до всіх проектів рішень, і 
більшість наших рекомендацій 
міська рада проголосувала як 
зміни для проектів рішень, що є 
свідченням роботи і відповідаль-
ності членів нашої комісії.
� «20»: Ви є головою депу-

татської фракції «Політична 
партія "Опозиційний блок"». 
Чому саме ця політсила?

– Справа в тому, що я дуже 
послідовна і консервативна лю-
дина. Свою політичну кар’єру я 
починала ще в 2003 році з «Пар-
тії регіонів» (як би зараз не було 
модно чи немодно про це гово-
рити). І я не соромлюсь, що була 
в лавах цієї партії, бо, не дивля-
чись на окремі ганебні моменти з 
боку керівництва цієї політичної 
сили, я точно знаю, що більшість 
людей, які перебували там – це 
були порядні люди, фахівці, гар-
ні управлінці.

Тому логічно, що після того, 
як «Партія регіонів» номіналь-
но припинила своє існування, у 

мене не виникало варіантів при 
виборі політичної сили, з якою 
продовжити свою роботу, і я об-
рала «Опозиційний блок». Разом 
зі мною це рішення прийняли 
багато порядних і чесних людей. 
Вважаю, що не партія робить 
людину, а людина – партію.
� «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 в офісі «Опозиційного 
блоку» на вулиці Покровська, 4, 
на другому поверсі. Приймаю 
щовівторка з 17 до 19 години.

Звернень багато як письмо-
вих, так і усних. «Левова частка» 
цих звернень стосується погано-
го матеріального стану людей, 
тому переважно звертаються за 
фінансовою допомогою. Інші 
звернення стосуються пропози-
цій долучитися до участі в гро-
мадських проектах, надходить 
багато скарг на роботу виконав-
чих органів, комунальних під-
приємств, на неналежну якість 
надання житлово-комунальних 
послуг. Зокрема, зараз багато 
скарг надходить на якість приби-
рання доріг.
� «20»: Чим ви можете їм 

реально допомогти?
– Насправді, якщо хтось 

вважає, що у депутата недо-
статньо повноважень – це не-
правда. Якщо депутат із совістю 
підходить до виконання своїх 
обов’язків – він здатен зробити 
дуже багато. Наприклад, депутат 
може звертатися з відповідними 
запитами до виконавчих органів, 
котрі зобов’язані розглянути таке 
звернення і надати обґрунтовану 
відповідь. У 99 % випадків я отри-
мую позитивну відповідь на свої 
звернення та пропозиції, тому 
що важливо не лише поставити 
питання перед виконавчими ор-
ганами, а й запропонувати шля-
хи їх вирішення.
� «20»: Яке рішення місь-

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

– Якщо одразу нічого не спа-
ло на думку – то, мабуть, нічого 
такого, що виходить за межі яки-
хось моїх переконань, не було, за 
виключенням намагань деяких 
представників політичних пар-
тій наших опонентів провести 
деякі рішення. Наприклад, За-
кон «Про декомунізацію», і в роз-
різі цього – прийняття рішення 
про перейменування деяких то-
понімічних об’єктів. Я твердо пе-
реконана, що половина тих пере-
йменувань відбулися незаконно, 
бо не відповідають закону про 
перейменування, наприклад, та 
ж вулиця Черняховського чи Ма-

лікова. Тим більше, що ці пере-
йменування принесли низку не-
зручностей для житомирян.

Щодо «скандальних» рішень: 
у той момент, коли я голосувала, 
наприклад, за виділення коштів 
на реконструкцію тротуарів чи 
Михайлівської – я була твердо 
переконана, що це потрібно ро-
бити. Але, врешті-решт, є питан-
ня до того, як це зроблено. Ось 
це, я вважаю –скандальні речі, 
але вони не мають нічого спіль-
ного з прийняттям рішення.
� «20»: Що ви зробили як 

місцевий депутат для Жито-
мира?

– Сподіваюся, нічого по-
ганого (жартує). Власне, один 
в полі – не воїн, і було б неко-
ректно говорити, що особисто 
я зробила щось. Для того, щоб 
щось особисто робити – потріб-
но бути Президентом країни або 
міським головою. Принаймні 
я – командний гравець, і завжди 
працюю в команді. Є команда 
депутатів, є команда комісії, є 
команда фракції і, залежно від 
напрямків роботи, роблю те, що 
потрібно.
� «20»: Як ви вважаєте, які 

першочергові кроки потріб-
но зробити для покращення 
Житомира?

– Кожен повинен повинен 
починати з себе. Якщо депутат 
виявляє невдоволення – він має, 

в першу чергу, почати з себе, зі 
своєї дисципліни, своєї відпо-
відальності, свого ставлення до 
депутатської роботи. Те ж саме 
стосується і керівництва міської 
ради. Я б змінила сьогодні сис-
тему управління. Як керівник 
з багаторічним досвідом, бачу, 
як сильно розбалансована наша 
система управління, а з цього й 
починаються всі проблеми: коли 
невчасно готуються проекти рі-
шень, коли вони виносяться на 
розгляд сесії недопрацьованими, 
не зовсім у відповідності з вимо-
гами чинного законодавства…

А от у більш глобальному 
розумінні, що б я запропо-
нувала – місто має бути ком-
фортним для життя: зробити 
такі схеми маршрутів громад-
ського транспорту, щоб було 
зручно добиратися кожному; 
не кинути ОСББ на людей, а 
супроводжувати їх стільки, 
скільки потрібно, поки вони не 
стануть «на ноги». Потрібно не 
розпорошувати кошти місько-
го бюджету і «латати дірки», а 
показувати системний підхід у 
здійсненні ремонту цілих квар-
талів, починаючи з мереж і за-
кінчуючи покрівлями будинків.

Є багато побутових речей, які 
мають бути викладені в стратегії 
та реалізовуватися поетапно, але 
поки що я не бачу системного 
підходу.
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а «коней» на «переправі» 
міняти таки доведеться

Микола Корзун

У Житомирі вже 
котрий місяць про-
довжується історія з 
кадровими призначен-
нями на посади заступ-
ників міського голови. 
По суті, лише рік після 
виборів осені 2015 року 
нова «команда Сухом-
лина» встигла по-
працювати у сталому 
складі, бо вже восени 
2016-го у кабінетах «за-
мів» мера Житомира 
розпочалися ротації.

Після першого «тайму» 
виникла потреба у замінах

Сьогодні важко сказати точно, 
з чого розпочалися процеси пере-
форматування управлінської коман-
ди в житомирській мерії, але точно 
зрозуміло, що кадрові зміни най-
ближчого оточення Сергія Сухом-
лина назріли цілком об’єктивно і 
закономірно. Адже не секрет, що ці-
лий ряд важливих питань виробни-
чо-господарського життя обласного 
центру були просто провалені упро-
довж всього 2016 року. І вже під час 
свого річного звіту перед громадою 
міста мер Житомира повинен був 
озвучити наміри про заміну одного 
чи кількох своїх заступників. Проте 
Сергій Сухомлин у визначений за-
конодавством України спосіб ані у 
листопаді, ані у грудні 2016 року пе-
ред громадою міста так і не прозві-
тувався, обмежившись лише прес-
конференцією для журналістів.

Заступники житомирського 
міського голови у грудні 2016 року 
під час сесії міської ради звітували-
ся у повному складі, хоча у дещо 
дивному «форматі». Дивина чоти-
рьох звітів (які депутати Житомир-
ської міськради просто заслухали 
і «взяли до відома»), полягала у 
тому, що жодного висновку про 
ефективність роботи управлінської 
команди Сергія Сухомлина так 
зроблено і не було. За збігом обста-
вин, через призначення головою 
Житомирської обласної державної 
адміністрації Ігоря Гундича, у ряди 
заступників нового губернатора зі 
складу заступників мера Житомира 
був відряджений Олексій Ясюнець-
кий. Важко сказати, якої б оцінки 
заслужив перший «зам» Сергія Су-
хомлина у депутатів міськради під 

час свого сесійного звіту, якби це не 
був його «дембельський» виступ пе-
ред «стрибком» у приміщення об-
ласної державної адміністрації. Бо 
ж не секрет, що саме Олексій Ясю-
нецький контролював у 2016 році 
процеси ремонтів та реконструкцій 
житомирських тротуарів. Депутати 
житомирської міськради очевидно 
ліберально поставилися до груд-
невого звіту Олексія Ясюнецького, 
який виявився провально-слабким і 
не стали висловлювати оцінок «пер-
шому заму», який збирався на під-
вищення «в область».

У такому ж самому «ключі» про-
ходили й звіти інших заступників 
Сергія Сухомлина, які супроводжува-
лися запитаннями з депутатського се-
редовища і не вельми вдалими відпо-
відями заступників мера Житомира. 
Втім, сам міський голова вже у грудні 
2016 року декілька разів недвознач-
но натякав, що має чіткі і конкретні 
претензії щодо роботи лише одного 
зі своїх заступників – Олександра Фе-
щенка. Якщо асфальтування дворів 
та прибудинкових територій «на По-
льовій» упродовж літа-осені 2016 року 
Олександр Фещенко виправдовував 
недосконалістю будівельно-шляхових 
стандартів, то його «провали» у при-
биранні житомирських вулиць під 
час першого листопадового снігопаду 
були більш як очевидними. Тим біль-
ше, прибирання снігу у Житомирі не 
покращилося ані у грудні 2016-го, ані у 
січні 2017-го року. Чи то комунальний 
«зам» вже зовсім «опустив руки», ро-
зуміючи приреченість свого перебу-
вання на посаді, чи й справді нинішня 
зима побила рекорди та перевершила 
норми опадів усіх попередніх років? 
Але сьогодні мер Житомира вже виго-
лосив, що Олександр Фещенко звіль-
ниться одразу після завершення зими. 
А оскільки зима у цьому році виявить-
ся затяжною (той же бабак про це 
попередив), то раніше квітня 2017-го 
очікувати на відставку нинішнього ко-
мунального «зама» не доводиться.

Лава «запасних» гравців 
у Сухомлина виявилась 
короткою…

Тим часом фактично вже третій 
місяць мер Житомира обходиться 
без свого першого заступника. Те, що 
Олексій Ясюнецький ще на початку 
січня 2017 року проводив засідання 
міськвиконкому, не означає, що ко-
лишній перший «зам», перебуваю-
чи у стані нервового очікування при-
значення на нову посаду заступника 
губернатора, повноцінно працював. 
Власне кажучи, у житомирян скла-
лося враження, що мерія Житоми-
ра взагалі на період новорічно-різд-
вяних свят завмирає, переклавши 
керівництво життям міста на плечі 
менеджерів різдвяного містечка, яке 

«окупува-
ло» у цьому році 
не лише Михайлівську, 
але й майдан Корольова і осо-
бливо зручно «вмостилося» біля 
приміщення колишнього кінотеа-
тру «Жовтень». Але як тільки свята 
в Житомирі завершилися, «зами» 
Сухомлина опинилися знову в епі-
центрі поганих новин. Очікувані 
реформи від транспортного «зама» 
житомирського міського голови 
Дмитра Ткачука ще до свого старту 
набрали стільки критичних відгу-
ків, що сьогодні вже й не зовсім зро-
зуміло, чи вистачить у колишнього 
«полум’яного» демальянсівського 
революціонера запалу та сил, щоб 
довершити намічене, намріяне та 
проголошене. Ну, хоча б доріжки 
для велосипедів від міськради обла-
штувати, бо ж може так вийти, що з 
міської ради пану Ткачуку доведеть-
ся їхати саме на велотранспорті.

Та що там Ткачук, навіть най-
успішніший «зам» Сергія Сухомлина 
Матвій Хренов у 2017-у році «знайти 
себе» поки що не може. То під час за-
сідання виконкому Матвій Володи-
мирович виявив очевидну чоловічу 
слабкість, дозволивши активістам 
зчинити гучний скандал. То історія з 
інфекцією у гімназії №23 також славу 
«успішного зама» суттєво «підмочи-
ла». А пошук кандидатів на посаду 
першого заступника житомирського 
міського голови також перетворився 
на окрему історію, яка поки що дале-
ка від свого завершення. У такій ситуа-
ції, аби додати конструктиву у процес 
керівництва містом, мер Житомира 
ініціює появу у колі своїх заступників 
ще одного «зама». З питань розвитку 
міста. Такої посади в історії Житомира 
поки що не було, однак Сергій Сухом-
лин вважає таку ситуацію очевидним 

недоліком, чи принаймні – резервом 
для розвитку міста.

Цікаво виходить, мер Житоми-
ра спочатку знайшов підходящого 
кандидата, а тоді вже й вирішив, що 
для цього треба запроваджувати 
нову посаду. Але, якщо уважно про-
стежити за тим, що майбутній «зам» 
із розвитку Борис Пахолюк раніше 
займав посаду начальника управ-
ління з муніципального розвитку, а 
потім завідував відділом економіч-
ного аналізу та стратегічного плану-
вання (у житомирській мерії все це 
давно є), то виникає запитання – а 
навіщо Сергієві Сухомлину новий 
заступник із розвитку, коли посада 
начальника управління того ж таки 
муніципального розвитку дозволяє 
абсолютно успішно залучати до Жи-
томира інвестиції, вигравати гранти 
і здійснювати так зване «стратегіч-
не планування»? Тим більше, що у 
складі заступників мера Житомира 
й досі відсутній «зам» із будівництва, 
а перерозподіл обов’язків між кура-
торством секретарки міськради На-
талії Чиж та заступника мера Матвія 
Хренова досі очікуваних результатів 
не дає. До речі, тут виникає дуже пі-
кантне питання про повноцінне ви-
конання своїх обов’язків секретарем 
Житомирської міської ради. Раніше 
людина, яка обіймала «не першу, але 
й не другу» посаду у місті, як міні-
мум, опікувалася питаннями культу-
ри та зв’язків з громадськістю (робота 
зі ЗМІ, громадськими організаціями, 
партіями, релігійними конфесіями). 
Сьогодні усі вищезгадані питання 
роботи міської ради «зависли» у пові-
трі, оскільки саме у такому стані опи-

н и -
лася уся 

діяльність секретаря 
Житомирської міськради за 

минулий рік. Наталія Чиж наче «ви-
пала з ритму» життя міської ради, 
перебуваючи у відпустках, на лі-
карняних і пропускаючи не лише 
засідання депутатських комісій, але 
й пленарні засідання сесій Жито-
мирської міської ради. Звісно, все це 
суттєво послаблює позиції «коман-
ди Сухомлина», яка фактично вже 
кілька місяців перебуває у вочевидь 
«розібраному» стані.

Попереду весна 2017-го року. Во-
чевидь – не лише холодна і затяжна, 
але й буремно-неспокійна за багать-
ма ознаками державного життя. Те, 
що у Житомирі вона буде особливо 
складною з огляду на недовиконане, 
недороблене і недбало втілене у 2016-у 
році – очевидний факт. Те, що коштів 
бюджету розвитку у 2017-у році у 
Житомирі значно поменшає, можна 
не сумніватися. За таких умов ледь 
не останньою надією на успішне по-
долання труднощів та складнощів 
муніципального виживання (йдеть-
ся вже не про розвиток) може бути 
лише злагоджена робота дружної, 
згуртованої і кваліфікованої управ-
лінської команди житомирського 
міського голови. Однак поки що го-
ворити про колектив однодумців, 
друзів-побратимів, готових підстави-
ти один одному плече підтримки, у 
головному штабі життя Житомира 
не доводиться. Якщо згадати відому 
у народі мудрість про те, що «коней 
на переправі не міняють», для Жи-
томира це означає чи то відсутність 
у запасі гарних «коней», чи невизна-
ченість із місцем самої «переправи». 
Але чітко зрозуміло інше – мости 
для відступу вже спалені.
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Небезпечний кір:  
чи загрожує Житомиру спалах інфекції

Згубний азарт: 
жертви букмекерських контор

Жанна Беркута

Спалахи епідеміч-
ного процесу кору 
зафіксовано у декіль-
кох областях України. 
Станом з вересня 2016 
до січня 2017 року було 
зафіксовано 5 випадків 
захворювання. Відо-
мо, що минулого року 
від кору помер один 
дорослий з Дніпропе-
тровської області.

Симптоми цієї хвороби до-
волі прості, і на початковій ста-
дії їх легко можна сплутати із 
застудою чи ОРВІ: Це підвищен-
ня температури, на початковій 
стадії можуть з’явитися нежить 
та сльозотеча, почервоніння 
очей, а також дрібні білі плями 
на шкірі (які загалом приблизно 
за 2-3 дні з’являються на облич-
чі та шиї). Згодом висип розпо-
всюджується по всьому тілу і 
тримається 5-6 днів. Найчастіше 
ускладнення під час захворю-
вання можуть виникнути у дітей 
раннього віку (до 5 років), або у 
дорослих віком від 20 років.

За даними Житомирсько-
го обласного лабораторного 
центру Міністерства охорони 
здоров’я Житомирщини у 2016 

році випадки кору в області не 
реєструвалися. Але із загострен-
ням ситуації з кором у Румунії 
медики просять бути обереж-
ними та при перших підозрах 
на захворювання звертатися до 
лікаря. Єдиним та ефективним 
засобом профілактики для бо-
ротьби з кором є вакцина. Тому 
планові щеплення проти кору 
потрібно проводити дітям у віці 
12 місяців та 6 років.

«Наприкінці грудня 2016 року 
ми отримали черговий запас вак-
цини проти кору, паротиту та 
краснухи (КПК), а це 29 тис 300 
доз, – розповідає начальник від-
ділу мобілізаційної роботи та 
спеціальних питань управління 
охорони здоров’я Житомирської 
облдержадміністрації Сергій Бе-

резовський. – Крім того, 30 січня 
2017 року нам додатково було до-
ставлено ще 8 тисяч доз вакцини. 
Її було розподілено між  медич-
ними закладами міста.

Безкоштовну вакцину можуть 

отримати усі діти віком від 1 до 
6 років. Хоча в Україні зросла за-
гроза зараження, та в Житомирі 
не зафіксовано жодного випадку 
захворювання, тому житомиря-
нам не слід хвилюватися».

Юлія Довбня

Останнім часом у 
Житомирі як ніколи 
популярними стали 
ставки на різні спор-
тивні події в букмекер-
ських конторах. Кіль-
кість пунктів прийому 
ставок, розкиданих по 
всьому місту, обчис-
люється десятками. 
Багато хто прагне за-
робити «легкі» гроші, 
але мало у кого це ви-
ходить. І тільки букме-
кери завжди «в плюсі».

Пристрасть до гри – природ-
на і неминуча тяга людини до 
адреналіну. Але не всі охоплені 
цією пристрастю. Є чимало лю-
дей, байдужих до азарту  в лото 
і ставок на перемогу улюбленої 
команди. Хто не любить грати, 
ставити й не буде. Як не спива-
ються ті, хто за своєю приро-
дою не любить пити.

У Житомирі працюють 3 
букмекерські контори, які ма-
ють 11 пунктів прийому ставок.

Головний принцип букмекер-
ської контори – вигравати завжди 

і за будь-якого результату. Зви-
чайно, існують професіонали, які 
стабільно заробляють на ставках. 
Але їхній відсоток від загального 
числа користувачів складе оди-
ницю, а решта чергують рідкіс-
ні виграшні ставки з неабиякою 
кількістю програних. Тому бук-
мекер завжди «в плюсі».

На сьогоднішній день, на-
певно, вже будь-який житоми-
рянин знає, що таке ставки – 
особисто або через знайомих. 
Багато гравців букмекерських 
контор спочатку виграють на 
ставках непогані гроші, відчу-
вають смак цих перемог. Але в 
одну «чудову мить» все йде не 
так, як хотілося б.

Про причини букмекерської 
залежності людини розповіла 
для редакції газети «20 хвилин» 
практикуючий психотерапевт, 
член Української Спілки психо-
терапевтів Світлана Остапенко.

«Людей, які стабільно ро-
блять ставки в букмекерських 
конторах, безумовно, можна 
відносити до людей з ігровою 
залежністю, – наголошує пси-
холог. – Її передумови форму-
ються ще в дитинстві: слабка 
воля, проблеми в спілкуванні з 
іншими людьми. Деякі почина-
ють заповнювати ці прогалини 
через азартні ігри. Видів залеж-
ності багато, і на сьогоднішній 
день вони є великою соціальною 
проблемою. Ігрову залежність 
можна поставити в один ряд з  
алкогольною або тютюновою».

За її словами, саме доступ-
ність азартних ігор «грає» важ-
ливу роль у «процвітанні» цієї 
проблеми.

«Зараз, коли ставку мож-
на зробити в Інтернеті, коли 
практично в кожному районі 
діє хоча б одна контора, зна-
чно збільшилася кількість так 
званих випадкових відвідувачів. 
Нерідкими стали історії про те, 
як особливо азартний гравець 
програє великі суми грошей, 
після чого змушений прода-
вати своє майно. У будь-якому 
випадку результат найчастіше 
один: незворотні наслідки, які 
тягнуть за собою проблеми для 
усіх найближчих родичів», – 
сказала Світлана Остапенко.

Легкі гроші  
чи шалений програш

Ходить багато розмов про 
нелегальність діяльності букме-
керських контор. Але поки такі 
заклади працюють в рамках за-
кону. У Житомирі вже закривали 
казино та ігрові зали, дозволив-
ши тільки букмекерські конто-
ри, лотереї і тоталізатор. Тоді гра 
пішла в підпілля, а потім пере-
бралася на сайти. Зараз саме у 
віртуальному просторі молодь 
відчуває своє «везіння».

Звичайно, як стверджують 
самі власники контор, що ніхто 
не змушує нікого туди ходити, 
адже в місті завжди знайдеть-
ся той, хто не може себе контр-

олювати, і вже залежний. Єдине, 
що, безумовно, необхідно роби-
ти – це підвищувати вимоги до 
працюючих контор. Наприклад, 
вжити заходів, щоб усунути від 
ставок неповнолітніх.

Відвідавши будь-яку букме-
керську контору, можна переко-
натися, що переважна більшість 
їхніх клієнтів – особи чоловічої 
статі. Це підтверджують й самі 
букмекери. Як розповів керівник 
однієї з контор, основна цільо-
ва аудиторія тут ділиться на дві 
групи. Перша – ще зовсім моло-
ді люди, яким на вигляд немає й 
30 років. Також сюди відносять і 
безробітних.

Портрет ігромана

«Ігромани – досить широ-
кий соціальний контингент. Це 
не самотні люди – найчастіше 
сімейні, з дітьми. У них присут-
ня певне незадоволення своїм 
соціальним становищем або си-
туацією в родині, є бажання від-
чувати себе значущим. Людина 
думає – виграє і забезпечить 
всю свою сім’ю.

У групі ризику знаходяться 
інфантильні люди, яких в житті 
нічого не «чіпляє», – розповідає 
Світлана Остапенко, – схильні до 
ризикованих занять і отримують 
задоволення тільки за допомо-
гою «гострих відчуттів».

«Такі люди вже перестають 
піклуватися про сім’ю, кида-
ють професію, навчання, дру-

зів, бо їм вже наплювати на все. 
Головним в житті стає гра. І на 
цій стадії людина вже не може 
кинути грати самостійно. Тут 
обов’язково потрібна медична 
допомога, зокрема, психотера-
пія», – зазначила вона.

Ліки від ігроманії

Залежність від ставок – страш-
на річ. Вочевидь, якщо справа за-
йшла далеко, то в цьому випадку 
знадобиться допомога фахівця. 
Як порадила психолог, одне з 
можливих рішень проблеми – 
заміна ставок іншою діяльністю, 
що не передбачає гру на гроші. Є 
й інші рішення – полювання, ри-
боловля, а також інша діяльність, 
що дозволяє задовольнити азарт-
ні потреби.

«За допомогою, як правило, 
звертаються люди, які зазнали 
серйозних втрат через ігрома-
нію. Це, можна сказати, осно-
вний «симптом» – втрати.

Втрати фінансові, соціально-
го статусу, особистих відносин – 
найчастіше через борги. Через це 
втрачаються друзі, близькі. Мо-
жуть виникати проблеми з зако-
ном на тлі невиплачених кредитів, 
люди можуть звертатися навіть 
до кримінальних структур в по-
шуках грошей. Все це вони розу-
міють і бачать, але зупинитися 
самі не можуть. Це і є ознака за-
лежності від ігор – вони не в змозі 
припинити без сторонньої допо-
моги», – сказала психотерапевт.
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3-кімнатна, Крошня
868 347 грн

dom.ria.com/id/12280220
Наталя

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

(098) 808-99-71

перевірена квартира

10 фото
 на сайті

1-кімнатна, Центр
630 252 грн

dom.ria.com/id/12801013
Андрей

площа: 30/16/6 м²
поверх: 4/5, цегла
Ремонт, не кутова, вбудовані
меблі, побутова техніка, вікна у
двір, все залишається.

(096) 986-00-05

перевірена квартира

24 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 жилому стані, не кутова,
частково ремонт, бойлер.
Реальним покупцям торг.

(093) 372-55-46

перевірена квартира

21 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
392 157 грн

dom.ria.com/id/11909567
Наталія

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

(098) 808-99-71

перевірена квартира

4 фото
 на сайті

1-кімнатна, Промавтоматика
1 120 448 грн

dom.ria.com/id/11824055
Зоя

площа: 68/38/8 м²
поверх: 6/9, панель
Роздільні, 2 засклених балкона,
паркет, стіл з дуба, кахель.

(096) 232-79-22

перевірена квартира

20 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
840 336 грн

dom.ria.com/id/11117718
Анна

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

(067) 787-86-55

перевірена квартира

26 фото
 на сайті

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

2-кімнатна, Центр
924 370 грн

dom.ria.com/id/11709113
Зоя

площа: 47/32/5 м²
поверх: 2/5, панель
МПВ, столярка, с/в - кахлі.
Хороший жилий стан.

(096) 232-79-22

перевірена квартира

13 фото
 на сайті

1-кімнатна, Центр
504 202 грн

dom.ria.com/id/12562021
Зоя

площа: 30.4/18/6.5 м²
поверх: 1/5, панель
МПВ, колонка, хороший
жилий стан.

(096) 232-79-22

перевірена квартира

14 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

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

Викликайте Інспектора RIA
(067) 431 54 92

55
перевірених
квартир Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°360°

360°360°360°

360°360°360°



11 Середа, 15 лютого 2017www.20minut.ua Суспільство

У цей непростий час, через 
агресію та викликану нею еко-
номічну скруту, питання втрати 
роботи й банкрутства надходять 
до нас дедалі частіше.

Перше, що варто зазначити: 
трудовий договір може бути розі-
рваний власником або уповнова-
женим ним органом у разі змін в 
організації виробництва і праці, 
(у тому числі ліквідації, реоргані-

зації, банкрутства чи перепрофі-
лювання скорочення чисельності 
або штату працівників).

Скорочення чисельності та 
скорочення штату – поняття не 
тотожні. Чисельність працівни-
ків – це списочний склад працю-
ючих, і скорочення чисельності 
працівників передбачає змен-
шення їх кількості. Штат пра-
цівників – це сукупність посад, 
встановлених штатним розписом 
підприємства. Тому скорочен-
ня штату становить собою зміну 
штатного розпису щляхом лікві-
дації певних посад або зменшен-
ня кількості штатних одиниць.

Процедура скорочення чи-
сельності або штату працівників 
передбачає:

1) прийняття рішення про 
скорочення чисельності або шта-
ту працівників (рішення оформ-
ляється наказом із зазначенням 
причин скорочення);

2) попередження працівни-
ків про це рішення з можливою 
пропозицією переведення на 
іншу роботу;

4) отримання згоди первин-
ної профспілкової організації;

5) повідомлення служби за-
йнятості про таке рішення;

6) звільнення працівників;
7) повідомлення державної 

служби зайнятості про фактич-
не звільнення працівників.

 При цьому ніде не ділася нор-
ма, яка зобов’язує попереджува-
ти працівників про звільнення не 
пізніше ніж за 2 місяці. Робити 
це бажано у письмовій формі із 
проставленням працівником під-
пису та дати ознайомлення.

Чинне законодавство не пе-
редбачає виключення з строку 
часу перебування працівника у 
відпустці або його тимчасової 
непрацездатності. Водночас при 
недодержанні строку суд змінює 
дату його звільнення, зарахував-
ши строк попередження, протя-
гом якого він працював.

Одночасно з попередженням 
про звільнення у зв’язку зі змі-
нами в організації виробництва 
і праці компанія має запропо-
нувати працівникові іншу робо-
ту. В разі відсутності роботи за 
відповідною професією чи спе-
ціальністю, а також відмови пра-
цівника від переведення на іншу 
роботу, останній на власний роз-
суд звертається за допомогою до 
державної служби зайнятості або 
працевлаштовується самостійно.

Звільнення з підстав скоро-
чення чисельності або штату 
працівників допускається, якщо 
неможливо перевести працівни-
ка за його згодою на іншу роботу.

Таким чином, однією з 
найважливіших гарантій для 
працівників при скороченні є 
обов’язок власника підприєм-
ства чи уповноваженого ним 
органу працевлаштувати пра-
цівника.

При звільненні у випадках 
змін в організації виробництва 
і праці враховується переважне 
право на залишення на роботі, 
передбачене законодавством. 
Так, трудовий кодекс зазначає, 
що при скороченні переважне 
право на залишення на роботі 
надається працівникам з більш 
високою кваліфікацією і продук-

тивністю праці. За рівних умов 
продуктивності праці і кваліфі-
кації перевага в залишенні на 
роботі надається низці катего-
рій, серед яких ті, в кого є сім’я 
(особливо якщо немає інших 
працівників з самостійним заро-
бітком), працівники з тривалим 
безперервним стажем, праців-
ники, які навчаються у вищих і 
середніх спеціальних навчаль-
них закладах без відриву від ви-
робництва, тощо.

Відповідно до частини тре-
тьої статті 40 КЗпП України, не 
допускається звільнення пра-
цівника з ініціативи власника у 
період його тимчасової непра-
цездатності (крім звільнення за 
пунктом 5 цієї статті), а також у 
період перебування працівника 
у відпустці.

При припиненні трудового 
договору з підстав, зазначених у 
пункті 1 статті 40 КЗпП України, 
працівникові виплачується вихід-
на допомога у розмірі не менше 
середнього місячного заробітку.

Власник або уповноважений 
ним орган зобов’язаний в день 

звільнення видати працівнико-
ві належно оформлену трудову 
книжку і провести з ним розра-
хунок у строки, зазначені в статті 
116 КЗпП України.

Відповідно до частини пер-
шої статті 235 КЗпП України, у 
разі звільнення без законної під-
стави або незаконного переве-
дення на іншу роботу, працівник 
повинен бути поновлений на по-
передній роботі органом, який 
розглядає трудовий спір.

Варто зазначити, що питання 
реорганізації та скорочень дуже 
чуттєві і потребують ретельно-
го вивчення. Тому, якщо у Вас є 
підстави вважати, що Ваші пра-
ва порушили чи можуть бути 
порушеними, слід звернутися 
за допомогою до одного з наших 
центрів чи бюро правової допо-
моги, де наші юристи зможуть 
детальніше розглянути Вашу 
справу.

Дізнатися, де розташований 
найближчий пункт допомоги, 
можна на сайті Мін’юсту або 
за телефоном «гарячої лінії»:  
(800) 213-103.

Консультує Міністр юстиції

Вітаю Вас, пане Міні-
стре! Звернутися хочу від 
імені нашого колективу. 
Керівництво сказало, що 
буде скорочення. Підка-
жіть, як вони мають зроби-
ти це за законом, щоб нас 
не надурили, адже працю-
ємо відповідно до трудових 
договорів, які є чинними.

Василенко О. 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.

«комуналка» 2017: нормативи  
менші, а сплатити доведеться більше

Марина Михальчук

Тарифи на «кому-
налку» знову перегля-
датимуть. Кому це по-
трібно, і як це вплине 
на населення?

Нещодавно, 6 лютого, 
Кабмін прийняв нову поста-
нову №51, нею затверджують 
чергове зниження соціальних 
нормативів на користування 
послугами житлово-кому-
нального господарства – газ, 
тепло- та електропостачання. 
У документі говориться, що 
перегляд нормативів зумов-

лений тим, що українські до-
могосподарства споживають 
менше енергоносіїв, ніж за-
кладено в нинішні нормати-
ви. Саме через це їх вирішили 
переглянути та відрегулював-
ши – зменшити.

Зідно з постановою, не-
вдовзі під час опалювального 
періоду норма природного 
газу для опалювання при-
міщення при розрахунку 
субсидії замість 5,5 м³ ста-
новитиме 5 м³ на «квадрат» 
опалювальної площі.

Разом з тим, тепер зни-
зилися нормативи спожи-
вання теплової енергії для 
централізованого опалення 
(теплопостачання) абонен-
там, житлові будинки яких 
обладнані будинковими або 

квартирними лічильниками: 
з 0,0548 Гкал до 0,0431 Гкал 
на 1 кв м опалювальної пло-
щі на місяць в опалювальний 
період. Для індивідуального 
електричного опалення та-
кож прийматимуть зміни – з 
65 кВт/год. до 51 кВт/год. на 1 
кв м опалювальної площі.

Люди дуже стурбовані і 
побоюються, що в наступно-
му опалювальному сезоні за 
«комуналку» доведеться пла-
тити більше.

«Кожен випадок надан-
ня субсидії розглядається 
окремо. Наприклад, якщо у 
житловому приміщенні не-
працездатні пенсіонери, ми 
можемо їм збільшити пло-
щу. Проте, у кого субсидія 
покриває усю площу – змі-

нити норми неможливо», – 
розповіла заступник началь-
ника управління праці та 
соціального захисту населен-
ня Богунської районної ради 
м. Житомира, начальник 
відділу соціальної допомоги 
Наталія Живанюк.

Дорога «комуналка» вже 
давно впливає на ринок не-
рухомості. Люди не в змозі 
утримувати свої оселі повніс-
тю, і можливо, скоро почнуть 
їх розмінювати. Різниця в 
ціні на 3- та 4-кімнатні квар-
тири у порівнянні з 2-кімнат-
ними майже не відчутна.

«Фактори, що впливають 
на ринок нерухомості, різ-
ні. Це економічна ситуація, 
скорочення робочих місць, 
закриття «фопів» та нове бу-

дівництво. На сьогодні нове 
будівництво надає більшість 
квартир нового планування. 
Минулого року приблизно 
40% покупців спрямували 
свої кошти на купівлю ново-
го житла. Цьогоріч ситуація 
не зміниться», – зазначив 
голова ради громадського 
об’єднання Житомирської 
рієлторської палати Валерій 
Зайченко.

За новими нормативами 
субсидії та пільги будуть на-
раховувати вже на наступ-
ний опалювальний сезон 
2016-2017 рр. Нововведені 
нормативи, зідно з постано-
вою, будуть дійсні з 1 травня 
2017 року. Нині перерахунок 
існуючих субсидій проводи-
тись не буде.
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Анастасія Кузьмич

Виходячи з еконо-
мічної ситуації, що 
склалася в Україні 
протягом останніх мі-
сяців, підвищення цін 
вже не стільки дивує 
житомирян, як про-
сто рівномірно вга-
няє у шоковий стан. 
Однак вартість про-
їзду, запропонована 
приватними переві-
зниками, може стати 
справжнім «ударом в 
спину» для більшості 
городян.

Не так давно на сайті Жи-
томирської міської ради опри-
люднили надані приватними 
перевізниками розрахунки, у 
яких вони показали, скільки 
незабаром може коштувати 
«турне» містом.

«Відповідно до Методики 

розрахунок тарифів перевізни-
ками здійснюється відповідно 
до запланованих на рік (на під-
ставі фактичних) обсягів тран-
спортної роботи, характерних 
для даного виду перевезень 
перевізника в регіоні, та кіль-
кості перевезених пасажирів з 
використанням економічно об-
ґрунтованих планових витрат, 
визначених з урахуванням вимог 
законодавства, на підставі галу-
зевих норм, ставок податків і збо-
рів (обов’язкових платежів), про-
гнозного індексу цін», – йдеться у 
повідомленні міської ради.

Однак, як запевнив заступ-
ник міського голови Дмитро Тка-
чук, робити висновки і конкретні 
прогнози поки що зарано.

«Інформація, оприлюднена 
на сайті міської ради – просто 
для ознайомлення, щоб люди 
розуміли, з якими пропозиці-
ями прийшли приватні пере-
візники, їхні межі. Наразі не-
має ані проекту рішення, ані 
навіть якоїсь орієнтовної дати 
прийняття. Остаточне рішення 
щодо цін прийматиметься на ви-
конкомі», – заспокоює чиновник.

Взагалі питання розміру та-
рифів виникло ще минулоріч, 
у вересні, коли перевізники 
звернулися до органу місцевого 

самоврядування з проханням 
підняти вартість перевезен-
ня пасажирів. Однак тоді під-
приємці не змогли надати до-
статньо доказів у необхідності 
подібної дії. З огляду на це, їх 
зобов’язали привести розра-
хунки у відповідність до вимог 
Методики розрахунку тарифів 
на послуги пасажирського авто-
мобільного транспорту, затвер-
дженого наказом Міністерства 
транспорту і зв’язку України від 
17.11.2009 №  1175.

Протягом усього цього часу 
перевізники удосконалювали 
свої розрахунки і тепер, власне, 
«маємо те, що маємо».

До речі, якщо проаналізува-
ти, то «найскромнішим» пере-
візником виявилося ТДВ «Жи-
томирське автотранспортне 
підприємство 11827», яке обслу-
говує маршрути № 2, 5, 11, 14, 
26, 58 і ФОП «Бабкіна М. О.», на 
плечах якого частина маршрутів 
№ 4. У них вартість підвищилася 
«лише» на 2 грн.

У діапазон від 5 до 6 грн «впи-
салися» перевізники ТОВ «Заліз-
ний Пегас» (№ 27), ФОП «Бабкі-
на Т. А.» (частина маршруту № 4), 
ТОВ «Легіон – Авто» (№ 37), ФОП 
Добровінський О. В. (№ 23), ФОП 
«Бабкіна І. В.» і ФОП «Бабкіна Л. А.» 

(№ 10), ПП «ІваницькаТ. В.» (№ 25, 
8) і ПП «Шеріфф» (№ 30, 47, 19, 19-
а, 33, 58). Згідно з розрахунками 
цих перевізників, вартість вирос-
те від 70,3 % до 100 %.

І, здавалося б, куди вже вище? 
Але «досконалість не має меж», – 
пишуть класики. І хоча нові 
анонсовані тарифи «досконали-
ми» назвати язик не повертаєть-
ся – все ж, меж їм також немає.

Завершує трійку «лідерів» 
ПП «ПАТП – 2007» з маршру-
том № 44 – 6,55 грн і плюс 118,3 
%. На другому місці – ФОП «Са-
віцька А. А.» (№ 1) з вартістю 
7,90 за поїздку (+ 163,3 %). Ну і 
очолює п’єдестал ФОП «Савіць-
кий А. А.» і маршрут № 40 – 
плюс 174,3 %, що складає 8,24 
грн за одну поїздку.

Попри такий різнобій цін, 
посадовці мають звести все до 
більш-менш єдиної вартості, 
хоча й не виключається, що та-
рифи все одно відрізнятимуться.

«Ціна за проїзд на різних 
маршрутах може відрізняти-
ся, – пояснює Дмитро Ткачук. – 
Є маршрути, які вважаються 
маршрутним таксі, а є такі, які 
курсують у звичайному режимі 
руху. Й у них може коливатися 
вартість, тобто тарифи може 
бути два. Нові ціни на проїзд 

у комунальному транспорті 
також наразі невідомі. Ново-
введення відбуватимуться ра-
зом», – одразу уточнив заступ-
ник міського голови.

До речі, цікаве спостережен-
ня: якщо порівняти цифри, пода-
ні перевізниками на 2016 і на 2017 
роки, то можна побачити, що 
деякі підприємці навіть знизили 
ціни за 1 поїздку. Так, ціни пере-
рахували в нижчий бік на про-
їзд по маршруту № 4 (5,20 і 5 грн 
замість 9,35 і 3,10 грн), № 10 (5,94 
і 5,72 грн замість 10,26 і 9,97 грн), 
№ 27 (5,11 замість 5,97 грн), № 40 
(8,24 замість 9,29 грн) і номер 23 
(5,50 на противагу 5,70 грн) – дріб-
ниця, а все ж приємно.

Однак не лише на пасажирів 
громадського транспорту очіку-
ють зміни. Заступник міського 
голови Дмитро Ткачук анонсу-
вав, що якщо на житомирян че-
кають нові тарифи, то на марш-
рутчиків – нові договори.

«Це зробимо ще до підняття 
цін. Тому спочатку будуть нові 
договори, а вже потім – нові та-
рифи», – підсумував Дмитро 
Ткачук.

Ціни на проїзд зростуть, та 
чи стане житомирський тран-
спорт комфортнішим – пока-
же час.

«апетити» житомирських перевізників: 
накрутка 100 % – не межа!

Шкала «апетитів» житомирських перевізників
5,00–8,24 грн – діапазон планових тарифів на 2017 рік,  
                            запропонований перевізниками
% – відсоток різниці між нинішнім і запропонованим тарифами
№ 2 – номер маршруту

№ 2, 5, 
11, 14, 
26, 58

№ 4 № 4 № 37 № 23 № 10 № 10 № 30, 47, 
19, 19-а, 

33, 58

№ 44 № 1 № 40№ 25, 8№ 27Всі
маршрути

сьогодні

3,00 грн

5,00 грн 5,00 грн 5,11 грн 5,20 грн 5,29 грн 5,50 грн 5,72 грн 5,85 грн 5,94 грн 6,00 грн
6,55 грн

7,90 грн
8,24 грн

+66,7 % +66,7 % +70,3 % +73,3 %
+83,3 % +90,7 % +95 % +98 % +100 %

+118,3 %

+174,3 %
+163,3 %

+76,3 %
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В Україні ціни 
невпинно «по-
взуть» угору прак-
тично на всі групи 
товарів і послуг. 
Але якщо з при-
дбанням техніки 
чи одягу можна 
зачекати, то кате-
горія «продукти  
харчування» – 
невід’ємна графа 
витрат кожного 
житомирянина.

За даними Державної 
служби статистики України 
ціни на споживчому ринку в 
січні 2017 року, порівняно з 
попереднім місяцем, зросли 
на 1,1%, а порівняно з січнем 
2016 року – на 12,6%.

Протягом року у Житоми-
рі найвідчутніше подорожча-
ла молочна продукція. Так, у 
середньому, різниця між ці-
ною на молоко у лютому 2016 
та лютому 2017 років сягнула 
майже 4 гривень, що скла-
дає понад 34 %. Також від-
чутно «вдарили по гаманцю» 
ціни на м’ясо (від 7 до 12,5 %) 
й на хліб (14 %). Ну і, звісно, 
сумнозвісні ціни на гречані 
крупи: за 12 місяців цінники 
зросли на понад 15 % (без ура-
хування того, що в деякі міся-
ці протягом зазначеного пері-
оду ця позначка могла сягати 
й ледь чи не 20 %).

Однак є категорія про-
дуктів, яка позначилася 
приємним зниженням вар-
тості. Це – овочі, надвисока 
ціна яких минулоріч була 
зумовлена поганим врожа-
єм на ці сільськогосподар-
ські культури.

Так, найбільше подешев-
шали морква і капуста, ціна 
на які за рік зменшилася на 
понад 60 %. Дещо менше, 
але все ж відчутно впала 
ціна й на буряк та ріпчасту 
цибулю – понад 50 % «зни-
жок». Найменше в цьому 
плані «порадувала» карто-
пля – лише 7 %.

Однак попри такі приєм-
ні річні тенденції, статисти-
ка цін за один місяць нового, 
2017 року все ж є не такою 
втішною.

Згідно з даними Держав-
ної служби статистики Укра-
їни, найбільше подешевша-
ли курячі яйця – близько 
15 %. Решта продуктів, котрі 

теж увійшли в категорію 
«мінус» – свинина, курятина 
та олія – так «порадувати» не 
можуть, оскільки відсоток 
зниження вартості складає 
від 4 до 0,05 %.

Через зростання витрат 
переробних підприємств на 
6 % зросла ціна на молоко. 
Зростання цін на інші про-
дукти в першу чергу обумов-
лені зростанням витрат під-
приємств на оплату праці в 
зв’язку з підвищенням міні-
мальної зарплати з 1 січня.

Відносно стабільними ли-
шилися ціни на рис, гречані 
крупи та цукор – приріст ко-
ливається в межах 1-1,5 %.

Найбільше за перший 
місяць 2017 року подорож-
чали овочі – від 6 до 16,5 %. 
Однак це все одно менше, 
аніж у аналогічний період 
минулого року.

Експерт аграрних ринків 
Українського клубу аграр-
ного бізнесу Євген Дворник 
уточнив, що в лютому про-
довжать рости ціни на ово-
чі та фрукти, що пов’язано 
з сезонним чинником. Та-
кож «підросте» в ціні м’ясо 
та ряд інших продуктів хар-
чування.

«Нині спостерігається 
зростання закупівельних цін 
на живу худобу, що пов’язано 
з низьким рівнем пропозиції 
биків і корів високої вгодова-
ності, наявністю експортних 
контрактів і зміною системи 
оподаткування, що має най-
більший вплив на виробни-
ків продукції тваринництва. 
Тому в лютому очікується 
зростання цін на м’ясо в 
межах 5-7%. На решті про-
дукції можливе незначне ко-
ливання цін в межах 2-3%», – 

пояснив експерт.
Однак на скільки реально 

піднімуться ціни протягом 
лютого (й інших місяців) і чи 
вистачатиме українцям зага-

лом і житомирянам зокрема 
«підвищеної мінімалки» на 
оплату комунальних послуг 
і на «поїсти» – побачимо і 
сподіватимемось на краще.

«Голодні ігри»: за рік ціни  
на продукти зросли на понад 12 %

Динаміка зміни цін на продукти харчування
Лютий 2016 Січень 2017 Лютий 2017 % зміни  

за рік
% зміни  

за місяць

Рис 16,28 грн 16,00 грн 16,12 грн 99,02 % 100,75 %

Пшеничний хліб 10,91 грн 11,89 грн 12,44 грн 114 % 104,63 %

Яловичина 86,71 грн 88,00 грн 93,36 грн 107,67 % 106,09 %

Свинина 63,47 грн 74,38 грн 71,41 грн 112,5 % 96 %

Курятина 38,93 грн 43,31 грн 43,10 грн 110,7 % 99,52 %

Борошно 8,46 грн 8,69 грн 9,06 грн 107,09 % 104,26 %

Макаронні вироби 9,70 грн 9,68 грн 9,97 грн 102,78 % 103 %

Гречані крупи 24,97 грн 28,55 грн 29,01 грн 116,18 % 101,61 %

Молоко 11,52 грн 14,61 грн 15,48 грн 134,36 % 105,95 %

Олія 28,99 грн 33,15 грн 32,89 грн 113,45 % 99,22 %

Цукор 14,93 грн 14,96 грн 15,00 грн 100,47 % 100,27 %

Яйця 19,06 грн 21,73 грн 18,31 грн 96,07 % 84,26 %

Картопля 6,11 грн 5,08 грн 5,68 грн 92,96 % 111,81 %

Капуста 12,28 грн 3,75 грн 4,24 грн 34,53 % 113,07 %

Морква 12,27 грн 3,68 грн 4,29 грн 34,96 % 116,58 %

Буряк 8,84 грн 3,63 грн 3,88 грн 43,89 % 106,89 %

Цибуля 9,63 грн 4,04 грн 4,30 грн 44,65 % 106,44 %



14 Середа, 15 лютого 2017www.20minut.ua Політична арена

вилкул: тарифный геноцид 
продолжается – с 1 мая люди будут 
получать меньше по субсидиям

Правительство не 
заложило в госбюджет 
необходимое количе-
ство денег на субси-
дии, и поэтому с 1 мая 
урезало соцнормы по-
требления тепла, газа 
и электроэнергии. В 
результате люди будут 
вынуждены платить за 
коммуналку на сотни 
гривен больше.

Народный депутат Украины 
Александр Вилкул потребовал 
отменить постановление Каб-
мина № 51 от 6 февраля 2017 
года о снижении социальных 
норм потребления тепла, газа и 
электроэнергии, которое делает 
людей еще беднее:

– Одна из ключевых причин, 
почему мы не голосовали за гос-
бюджет 2017 года заключается 
в том, что денег, заложенных на 
субсидии, недостаточно – всего 
49,6 млрд грн при минимально 
необходимых 102 млрд грн. И мы 
говорили, что из-за этого либо 
прекратятся субсидии, либо их 

будут сокращать. Оказывается, 
правительство пошло и по перво-
му, и по второму пути.

Чтобы защитить людей, Вил-
кул потребовал принять пакет 
законопроектов о введении мора-
тория на дальнейшее повышение 
коммунальных тарифов, о сниже-
нии вдвое действующих тарифов, а 
также о запрете выселения людей 
из жилья за долги по коммуналке 
(законопроекты № 2342 и 2347 от 
06.03.2015 г., №3406 от 05.11.2015 г. и 
№ 5250-1 от 25.10.2016 г.).

Постановлением Кабмина № 
51 от 6 февраля 2017 года снижены 
социальные нормы потребления 
тепла, газа и электроэнергии. В 
частности:

-  норма газа для отопления 
снижена на 10% с 5,5 куб. метра 
до 5,0 куб. метра на 1 кв. метр ота-
пливаемой площади;

- норма электроэнергии сни-
жена также на 22% с 65 кВт•ч до 51 
кВт•ч на 1 кв. метр;

- в домах с централизованным 
отоплением и счетчиками тепла 
норма снижена на 22% (с 0,0548 
Гкал да 0,0431 Гкал на 1 кв. м) ота-
пливаемой площади.

Народный депутат Александр 
Вилкул отметил:

– Государство субсидирует 
только тот объем услуг, который 

не превышает социальную норму. 
А за последние три года, с 2014 г., 
правительство уже снизило соци-
альную норму потребления газа 
с 11 куб метров до 5 куб метров, 
то есть более чем в 2 раза! Уже в 
этом отопительном сезоне люди 
жаловались, что даже нынешних 
социальных норм недостаточно. 
И чтобы не платить сверх соци-
альной нормы, люди надевали 
дома по три спортивных костюма 
и кофты. В следующем отопи-
тельном сезоне поверх нескольких 
теплых кофт людям придется 
дома носить еще и пальто, чтобы 
экономить газ.

Александр Вилкул привел 
пример того, чем обернется 
снижение социальных норм для 
людей.

– Для семьи из 2 пенсионеров 
(совокупный доход 3700 грн в ме-
сяц), проживающей в частном 
доме площадью 60 кв метров, с 1 
мая норма газа, на который пред-
оставляется субсидия, уменьшит-
ся на 30 куб м – с 352 куб м. до 322 
куб м. За этот объем люди запла-
тят 332 грн. А за объем свыше бу-
дут платить по полной цене – по 
6,89 грн за 1 куб м. Учитывая, что 
при таких холодах газа надо 400-
450 кубометров на месяц, с учетом 
сокращения социальной нормы, 

старики только за газ должны 
будут заплатить более 1200 грн. 
А вода? А электричество?! А 
продукты и лекарства за счет чего 
покупать?! – подчеркнул он.

В данном случае, за счет 
уменьшения объема социальной 
нормы газа субсидия для указан-
ной семьи уменьшится почти на 
10%, на 203 грн – вместо 2093 грн 
она будет 1890 грн в месяц. Нардеп 
подчеркнул, что за 2016 год задо-
лженность населения за комму-
налку увеличилась с 8,8 млрд грн 

до более 23 млрд грн и продолжа-
ет расти колоссальными темпами.

– Несмотря на обещания, что 
людей за долги по коммуналке 
выселять не будут, по всей стране 
за долги уже начали арестовывать 
имущество украинцев. В СМИ 
уже появилась информация, что 
во Львове, Луцке и Днепре у долж-
ников отбирают квартиры. А на 
очереди – вся страна. Поэтому 
мы требуем принятия наших за-
конопроектов, которые защитят 
людей,  – подчеркнул Вилкул.

Навчальний експеримент: після 4 класу 
житомирські школярі здаватимуть тести

Юлія Довбня

Цього року зовніш-
нє незалежне оціню-
вання здаватимуть на-
віть молодші школярі. 
Український центр 
оцінювання якості 
освіти планує експе-
риментальний моні-
торинг знань учнів 
початкової школи.

Поки що вибірково, але 
житомирські чотирикласники 
мають усі шанси потрапити у 
цю вибірку. Про це розповіла 
заступник директора Вінниць-

кого регіонального центру оці-
нювання якості освіти Людми-
ла Марцева.

«Наприкінці навчального 
року вперше пройде експеримен-
тальне тестування для учнів 4-х 
класів як випускників початкової 
школи. Моніторинг в 4-у класі 
має продемонструвати не те, на-
скільки дитина засвоїла матеріал, 
а промоніторити якість освітньої 
діяльності навчального закладу, 
дати можливість побачити, як 
школа вчить», –  сказала вона.

Школи, які потраплять до цієї 
експериментальної програми, 
будуть визначені Міністерством 
освіти і науки України у кожній об-
ласті. У таких школах після циклу 
навчання в початковій школі, у 4 
класі, УЦОЯО проведе моніторинг 
знань дітей за системою ЗНО.

За словами Людмили Мар-
цевої, житомирські школи, за 

планом, братимуть участь в 
експерименті.

«Такий метод допоможе по-
казати рівень знань школярів та 
повідомити органи управління 
освіти про якість знань учнів. Це 
дозволяє контролювати рівень 
знань, однак, не дає можливос-
ті вносити корективи в освітній 
процес. Своєчасність такого 
контролю дозволяє вчителю, 
вчасно виявивши труднощі в 
засвоєнні матеріалу, провести 
коригування своїх дій або дій 
учнів. У цій практиці викорис-
товують нестандартні форми 
уроку, в ході яких звертають осо-
бливу увагу на контроль якості 
знань», – наголосила вона.

Людмила Марцева переко-
нана, що проведення такого екс-
перименту означає, що у 2018 
році такий моніторинг уже ста-
не обов’язковим. «Це трирівнева 

освіта, тому після кожного етапу – 
після закінчення 4-го, 9-го і 11 
класів – проводитимуться тес-
тування. Спочатку ми потренує-
мося на невеликому контингенті 
дітей, щоб побачити як спрацю-
вала початкова школа на етапі 

передачі дітей у базову середню 
школу», – зазначила вона.

Як повідомили у Вінницько-
му регіональному центрі оціню-
вання якості освіти, тестування 
випускників початкової школи 
пройде з 18 квітня до 15 травня. 
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1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	 Автомеханик на	СТО	в	г.	Киев.	Срочно!	Заробот-
ная	 плата	 от	 10000	 грн	 и	 выше.	 Все	 подробности	
оговариваются	098)7370777

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

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

•	 Автослесарь по	ремонту	грузовых	авто	(JAC,	Га-
зель)	в	торговую	компанию.	О/р	по	ремонту	двига-
телей.	Хорошие	условия	труда.	Зароботная	плата	и	
графики	работы	оговариваются	при	собеседовании	
(ул.	Ватутина,	91/1)	067)7641732,(067)4121994

•	 Автослесарь срочно	 требуется	 на	 постоянное	
место	работы	в	г.Житомир	на	СТО.	О/р	обязателен.	
Г/р	09.00-18.00.	З/п	высокая,	до	10000грн.	Офици-
альное	трудоустройство.	067)9117979Юрий

•	 Автослюсар електронщик	 у	 Корпорацію	 Океан.	
Виконання	 на	 СТО	 операцій	 з	 технічного	 обслуго-
вування	і	ремонту	автотранспортних	засобів,	контр-
оль	 технічного	 стану	 авто.	 Вул.	 Якова	 Зайка,	 14	
(колишня	 вул.	 Бугайченка),	 Океан-Авто,	 2	 поверх	
096)0000204

•	 Агенти з	продажу	(працівник	на	склад).	З/п	4800	
грн.	Проводим	набір	персоналу	у	зв’язку	із	розши-
ренням.	(098)0496048,(073)2094452

•	 Агенти з	 продажу	 поліграфії.	 «ПромЕкспос».	
Ставка	6000	грн	+%	(1000-3000	грн).	Можливо	без	
досвіду	роботи.	Оплата	проїзду	+	премії	+	бонуси.	
(063)4941876,(067)5908554

•	 Агенти с	 продажу	 в	 зв’язку	 з	 початком	 сезону.	
Потрібно	2	представника	без	досвіду,	без	автомобі-
ля.	З/п	до	5000	грн.	(063)4941876,(067)5908554

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

•	 Административный консультант	 Требуются	 со-
трудники	для	работы	с	клиентами	и	документаци-
ей.Возможность	карьерного	роста.	Высокий	доход	
плюс	 система	 бонусов.	 Дружеский	 коллектив,	 ло-
яльное	руководство	097)9664444,(093)8284445

•	 Административный помощник	 (контролер)	 для	
контроля	работы	сотрудников.	Опит	работы	не	об-
язателен.	Полная	занятость.	Официальное	трудоу-
стройство.	(067)5908554,(073)2094452

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

•	 Администратор в	ночной	клуб	Каньон	приглаша-
ются	на	работу.	Желательно	с	опытом	работы	.	З/п	
-	 высокая	 и	 своевременная.	 Детальная	 информа-
ция	по	тел	097)8684460Александр

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

•	 Администратор в	 салон	 красоты.	 Аккуратная	
внешность,	желание	работать.	Прием	телефонных	
звонков,	ведение	записи	клиентов.	Г/р	пн-птс	9.00	
до	 18.00.	 З/п	 5000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	ма-
газин	Вольт,	вход	со	д	552086,(067)5884282,(093)2
401847

РОБОТА

•	 Администратор офиса.	 Требования:	 высокий	
уровень	 коммуникабельности,	 умение	 убеждать	 и	
работать	 с	 возражениями,	 стрессоустойчивость,	
желание	 работать	 на	 результат.	 Офиц.	 оформле-
ние	в	штат	компании	0634941876,	0980496048

•	 Адміністратор в	кафе	Можливо	без	д\р	.	Заробітня	
плата	від	250грн\день.	Г\р	вахтовий	2\2	тижні	з	08.00	
до	22.00.	60	км	від	м.	Київа.	Іногороднім	надається	
житло	безкоштовно	099)7375149,(067)6031132

•	 Аниматор в	 ресторан	 загородный.	 Г/р:	 1/2,	 З/п	
2500грн.	Подвоз,	питание,	достойная	оплата	труда	
093)0506477,(096)7967493

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

•	 Арматурники запрошуються	 на	 роботу	 в	 буді-
вельну	 компанию,для	 доукомплектації	 монолітних	
бригад.Хороші	умови	праці.Висока	 і	своечасна	за-
робітна	плата.Детальна	інформація	за	

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

•	 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	 роботи.	
Терміново!	 З	 власним	 авто	 та	 без.	 Ставка	 +	 %,	
амортизація.	З/п	від	6000	+	бонуси	+	премії	+	колек-
тив	+	кар’єрний	ріст.	(098)0496048

•	 Ассистент врача-стоматолога	 срочно	 требуется	
на	 постоянную	 работу	 в	 клинику	 Космодент.	 О/р	
обязателен.	 Г/р	 договорной.	 Официальное	 трудо-
устройство.	 З/п	 высокая.	 067)5045694ЛарисаПав-
ловна

•	 Ассистент менеджера.	 Полная	 занятость.	 Г/р	 с	
9:00	до	18:00.	З/п	от	3500	грн.	Опыт	работы	не	об-
язателен.	Обучаем.	(067)5908554

•	 Бармен -офіціант.	 Можливо	 без	 д\р	 .	 Заробітня	
плата	від	250грн\день.	Г\р	вахтовий	2\2	тижні	з	08.00	
до	22.00.	60	км	від	м.	Київа.	Іногороднім	надається	
житло	безкоштовно	067)6031132,(099)7375149

•	 Бармен в	 ресторан.	 Г/р	 1/2,	 З/п	 от	 3500	 грн.	
Подвоз,	 питание,	 достойная	 оплата	 труда	
096)7967493,(093)0506477

•	 Бармен-официант срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	 работу	 в	 паб.	 О/р	 желателен.	 Г/р	
нормированный.	 Ответственные,	 пунктуальные,	
без	 в/п.	 З/п	 достойная.	 Звонить	 до	 18.00	
067)4011334,(093)2499131

•	 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,	зва-
рювальники,	 автослюсарі,	 водії,	 бригадири	 запро-
шуються	 на	 заготівлю,	 переробку	 лісу,	 Житомир-
ська	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 в	 м.	 Київ	 на	 монолітне	 житлове	 ви-
сотне	 будівництво.	 З/п	 висока!	 Надаємо	 житло	
050)3754090,(044)5642263

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

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

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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ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ
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•	 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

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

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

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

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

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

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

•	 Вантажники на	 виробництво.	 З/п	 950	 в	 тиж-
день.	Житло	надається,	соц.пакет,	оплата	проїзду.	
(098)0496048

•	 Вантажники. З/плата	 350	 грн/день.	 Ви-
моги:	 енергійність	 і	 комунікабельність.	
(073)2094452,(098)0496048

•	 Верстатник на	 підприємство	 на	 постійну	 ро-
боту.	 Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Всі	 деталі	 обго-
ворюються	 по	 телефону	 або	 при	 співбесіді.	
068)9562918,(097)0025258

•	 Водители Дальнобойщики	для	работы	на	контей-
неровозах	по	Украине.	Официальное	оформление.г	
.Одесса.	067)4883352СергейАнатольевич

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

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

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

•	 Водители кат.Е.	Работа	в	Европе.	О/р	от	2	лет	на	
фуре	20	тонн.	Соц.пакет,	страховка,	95	код.	Оформ-
ление	 документов	 бесплатно.З/п	 от	 38000грн.	
Офиц.	трудоустройство.	Помощь	в	получении	тахо-
графа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	 выдана	
МТСПУ	095)9441000,(097)0803322,(044)5597088

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

•	 Водители категории	"D"	для	работы	на	маршрут-
ках	 г.	 Киева.	 Иногородним	 предоставляем	 жилье.	
З/пот	 10000грн	 095)6030105,(050)9003444,(067)60
00161

•	 Водители категории	"Е"	на	20	т	реф.	иномарках	
по	Украине.	Работа	постоянная,	собственная	рем-
база,	официальное	трудоустройство.	Дополнитель-
ная	 информация	 по	 099)9430502,(097)0283895Та-
тьяна

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

•	 Водители На	 автомобили	 MERCEDES	 Vito	 тре-
буются	 филиалу	 одесской	 компании	 в	 г.	 Жито-
мир.	 Доставка	 продукции	 (чай,	 кондитерка)	 со	
склада	 г.	 Одессы	 на	 склад	 филиала.	 3	 выезда	
в	 неделю.	 Приёмка	 товара	 по	 накладным.	 Офи-
циальное	 оформление,	 командировочные	 З/п98	
067)9693495,(063)1391715

•	 Водители со	своим	автомобилем	(легковой,	бус,	
грузовой).	 Развоз	 персонала,	 доставка	 продук-
ции.	З/п	300-500	 грн./день.	Возможна	ежедневная	
выплата.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	
этаж,	офис	1	093)2401847,(067)5884282,552086

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

•	 Водитель кат.	В.	Автомобили	бусы	Фольксваген,	
Мерседес.	Грузоперевозки	по	Украине.	Заработная	
плата	 от	 6000	 грн.	 +	 премии	 +	 командировочные.	
Своевременная	 выплата.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	ма-
газин	Вольт,	вход	со	552086,(067)5884282,(093)240
1847

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

•	 Водитель на	 кару	 срочно	 на	 постоянное	 место	
работы	 на	 производство.	 График	 работы	 и	 заро-
ботная	плата	договорные	067)4113013

•	 Водитель-экспедитор на	 склад	 стеклотары	
приглашается	 на	 работу.	 Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	
договорные.	Звонить	с	08.00	до	17.00	(кроме	сб-вс)	
050)3132000НиколайБорисович

•	 Водії автобусів	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	
з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старин-
ську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 пра-
цевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	За-
безпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	
р-н.,	 с.Мирне.	050)3147333,(050)4407914,(067)2586
527

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

•	 Водії кат.	С,	Е	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	
з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старин-
ську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 пра-
цевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	За-
безпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	
р-н.,	 с.Мирне.	050)3147333,(050)4407914,(067)2586
527

•	 Водії кат.	С,	Е.	Робота	на	автомобілях	самоски-
дах,	тягачах.	Повний	соц.пакет.	Гідна	з/п.	Робота	по	
м.	Київ	та	Київській	області.	Іногородніх	забезпечу-
ємо	місцем	для	проживання!	044)4304362,(044)430
6640,(067)5057673

•	 Водії кат.	«D»	на	автопідприємство	для	роботи	на	
маршрутних	таксі	у	м.	Києві.	Надаємо	гуртожиток.	
Гідна	 заробітна	 плата.	 Офіційне	 працевлаштуван-
ня.	067)4086296

•	 Водії категорії	С,	СЕ,	Е	потрібні	на	постійне	місце	
роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	Надаємо	гурто-
житок,	 вахтовий	 метод	 роботи.	 095)2838221,Ната-
лія

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

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

•	 Водій з	власним	авто.	Заробітня	плата	від	5000	
грн	+	амортизація	+	паливо.	Графік	роботи	з	9:00	до	
17:00.	Робота	по	місту	і	області.	439005,(063)50079
87,(050)7702896

•	 Водій зі	своїм	легковим	автомобілем	Робота	1	раз	
на	тиждень	(середа),	розвозка	друкованої	продукції	
по	торговій	мережі	міста	Зп	своєчасно	-	700грн/на	
місяць	+	пальне	(із	розрахунком	10л/100км),	амор-
тизація	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	на	автомобіль	20т.	Робота	по	Укра-
їні.	 Всі	 деталі	 обговорюються	 при	 співбесіді.	
067)4100106

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

•	 Врач-стоматолог срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	работу	в	клинику	Космодент.	О/р	обязателен.	
Г/р	 договорной.	 Официальное	 трудоустройство.	
З/п	высокая.	067)5045694ЛарисаПавловна

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

•	 Грануляторщик на	 ОГМ	 1.5	 на	 производ-
ство	 древесных	 гранул	 в	 Житомирскую	 обл.	
(Народичский	 район).Зароботная	 плата	 5000-
8000грн.	 Необходимость	 проживания	 на	 терри-
тории	 предприятия	 Работа	 вахтовым	 методом	
067)6109818,(067)6103262

•	 Грузчик -	 отборщик	 срочно	 в	 сеть	 магазинов	 в	
городе	Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	Гра-
фик	работы	и	зароботная	плата	при	собеседовании	
067)4113013

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

•	 Грузчик требуется	на	постояное	место	работы	на	
рыбоперерабатываюшее	предприятие.	Физическая	
работа.	Г/р	8.00-18.00.	З/п-	высокая	и	своевремен-
ная.	333042,(067)4100679

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

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

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

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

•	 Експедитор (торговий	 представник).	 Терміново!	
Робота	по	м.	Житомир	та	область.	З/п	від	4000	грн.	
Всі	деталі	при	співбесіді.	067)4121994,(067)4110539

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

•	 Експедитор терміново	 потрібен	 у	 звязку	 з	 від-
криттям	нового	напрямку	в	торговій	компанії.	З/п-
6000	грн.	Досвід	роботи	бажаний.	Графік	роботи	з	
9:00	до	18:00	439005,(063)5007987

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

•	 Експедитор. Ставка	 3000	 +	 погодинна	 оплата	
від	 500	 до	 1500.	 У	 зв’язку	 і	 з	 розширенням	 ком-
панії	 запрошуємо	 на	 роботу.	 Досвід	 роботи	 не	
обов’язковий.	(067)5908554,(073)2094452

•	 Електрики терміново	 запрошується	на	роботу	 у	
зв	 язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	
Старинську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	
працевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Мирне.	 067)2586527,(050)4407914,(05
0)3147333

•	 Електрогазозварник запрошується	 на	 роботу	 у	
зв	 язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	
Старинську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	
працевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Мирне	 067)2586527,(050)4407914,(05
0)3147333

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

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

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	
електроустаткування	 (д/р	 від	 1р.)	 на	 підприєм-
ство,	 що	 розвиваеться.	 Робота	 в	 м.	 Обухов,	 Ки-
ївська	 обл.	 Можлива	 робота	 вахтовим	 методом.	
Виплата	 з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Нада-
ємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532відділка-
дрів,(093)5421719,(06

•	 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

•	 Зварювальник терміново	 потрібен	 на	 роботу	 в	
будівельну	компанію.Гідна	заробітна	плата.Деталь-
на	інформація	за	тел	067)1147060,(044)5993230

•	 Інженер з	 ремонту	 с/г	 техніки	 на	 ТОВ	 ЕРІДОН	
ТЕХ.	Вища	технічна	освіта;	досвід	роботи	за	фахом;	
знання	 англійської	 мови.	 Офіційне	 працевлашту-
вання;	соцпакет;	службовий	автомобіль;	своєчасну	
виплату	з/п	+	Бонуси.	Робота	с.	Глибочиця,	Жито-
мирського	р-н	050)4011625

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

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

•	 Кассир в	торговый	зал	требуется	в	Реал	Маркет.	
Г/р:	 3/3,	 с	 8:00-22:00,	 З/п-по	 договорености,	 офи-
циальное	трудоустройство.	За	деталями	обращай-
тесь:	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

•	 Кассир срочно	 требуется	 в	 компанию	 ООО	 По-
лисан.	 Знание	 ПК,	 о/р	 кассиром	 приветствуется.	
Работа	в	офисе,	г/р	Пн.,	Ср.,	Чт.,	Пт.	с	7.30-16.00,	
Вт.	с	8.45-17.15.	З/п	5000грн	(ставка	+	премии	+соц.
пакет).	067)4128984

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

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

•	 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	общежитие	
квартирного	типа	(хостел)	в	г.Киев.	Ответственный.	
Обьязательно	 проживание	 в	 общежитии.	 Без	
вредных	 привычек.	 Предоставляем	 койко-место.	
З/п	от	3000грн+безоплатное	жилье.	067)4990178

•	 Комірники запрошується	 на	 роботу	 в	 компанію	
Сучасний	Дім.	Графік	роботи	з	понеділка	по	пятни-
цю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	від	3500	гр	420
591,(067)4100523,(067)4113056

•	 Кондитер срочно	на	постоянное	место	работы	в	
г.Житомир.	Производить	продукцию	в	соответствии	
с	 планом	 производства	 в	 строгом	 соответствии	 с	
технологическими	картами.	Обеспечивать	заполне-
ние	витрин	кондитерскими	изделиями	и	выпечкой	
надлежащего	качества.	067)3245591,262164

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

•	 Консультант по	 роботі	 з	 клієнтами	 в	 «ТД	
Трейдс»	 .	 Досвід	 роботи	 не	 обов’язковий.	 По-
стійна	 зайнятість.	 Офіційне	 працевлаштування.	
(098)0496048,(073)2094452

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

•	 Консультанты требуются	 в	 оптовый	 отдел	 пря-
мому	работодателю.	Достойная	оплата.	Карьерный	
рост.	 Гибкий	 график.	 Переквалификация.	
063)8862504,(067)1131423

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



17 Середа, 15 лютого 2017www.20minut.ua Бізнес
•	 Контролер ОТК	 с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕ-
ТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	
труда,	 достойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	
Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300Наталия

•	 Кочегар терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	 в	
м.Житомир	 (вул.Сергія	 Параджанова,	 98(колишня	
вул.Баранова).	Графік	роботи	1/2.	Заробітня	плата	
4000грн	097)7719960,(097)7585504

•	 Крановщик (управление	 кран-балкой)	 о/р	 на	
завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гаранти-
руем	 хорошие	 условия	 труда,	 достойную	 ста-
бильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Барано-
ва,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

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

•	 Кредитный специалист	 Обучение	 за	 счет	 ком-
пании.	 Гибкий	 график	 работы.	 Официальное	
оформление.	 О/р	 приветствуется.	 З/п	 ставка+%.	
063)3247998,(067)3204654

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

•	 Кур`єр. Офіційне	працевлаштування.	З/п	від	3700	
грн.	(098)0496048,(073)2094452

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

•	 Логист для	работы	в	офисе	г.Житомира.	График	
работы	с	9.00-	17.00.	Опыт	работы	от	1	года.	Заро-
ботная	плата	договорная.	067)4116993Алена

•	 Логист-офис-менеджер. Требования:	 знание	
ПК,	 ответственность,	 внимательность.	 График	
работы	 с	 9.00	 до	 18.00.	 Направление	 деятель-
ности:	 полиграфия.	 Подробности	 по	 телефону.	
(067)5908554,(063)4941876

•	 Майстер деревообробного	цеху	на	підприємство	
на	постійну	роботу.	Робота	в	м.	Житомир.	Всі	дета-
лі	обговорюються	по	 телефону	або	при	співбесіді.	
097)0025258,(068)9562918

•	 Майстер закрійник-кравець	 (професіонал).	 По-
трібна	порядна	людина.	Робота	з	дорогими	ткани-
нами.	Оплата	за	роботу	відразу	після	здачі	вироба	
замовнику.	Робота	на	дому	або	у	власній	майстер-
ні.	067)1002774,(095)5504194КатеринаВікторів

•	 Майстер зміни	на	постійну	роботу.	Заробітна	пла-
та	від	5000	грн	336952,336954,(067)4117631

•	 Майстер-приймальник на	 СТО	 у	 Корпорацію	
Океан.	 Знання	 конструкції	 автомобіля,	 вміння	 ко-
ристуватися	програмним	забезпеченням,	комуніка-
бельність.	Д/р	майстра-	приймальника.	Вул.	Якова	
Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	2	
поверх.	096)0000204

•	 Маляр меблевого	 виробництва	 у	 Корпорацію	
Океан.	Вміння	планувати	робочий	час.	Працювати	
з	великим	об	ємом	замовлень.	Відповідальність,	ко
мунікабельність,пунктуальність.	Вул.	Якова	Зайка,	
14	 (колишня	 вул.	 Бугайченка),	 Океан-Авто,	 2	 по-
верх	096)0000204

•	 Мангальщик в	 ресторан	 Г/р:	 3/3,	 З/п	 4000грн.	
Подвоз,	 питание,	 достойная	 оплата	 труда	
093)0506477,(096)7967493

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

•	 Мастер маникюра-педикюра	на	постоянное	мес-
то	работы	в	салон	красоты.	Центр	города.	О/р	обья-
зателен.	Хорошие	условия.	067)4123374,224155

•	 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 цеха	 приглашается	 на	 работу	 в	 Жито-
мирский	р-н,	с.	Олиевка.	Подвоз	на	работу.	О/р	не	
требуется.Обязаности:	 контроль	 качества	 произ-
водства	и	работы	персонала.	Соц.	пакет.	З/п	дого-
ворная	050)5198845

•	 Мастер-парикмахер универсал	 срочно	 тре-
буется	 на	 постоянную	 работу	 в	 салон	 красоты	
Vesta	 (пгт.Озёрное).	 О/р	 приветствуется,	 обуче-
ние	 и	 повышение	 квалификации	 предоставляем.	
Г/р	 2/2,	 с	 9.00-19.00.	 З/п	 достойная,	 договорная!	
466472,(067)2654209

•	 Мастер-приемщик на	СТО	в	г.	Киев.	Срочно!	За-
роботная	плата	от	10000	грн	и	выше.	Все	подроб-
ности	оговариваются	098)7370777

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

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

•	 Медична сестра	 запрошується	 на	 роботу	 в	 Ме-
дичний	центр	Асклепій.	В	нас	Ви	зможете:	долучи-
тись	до	створення	якісної	медицини,	навчатись	но-
вому,	працювати	в	чудовому	колективі,	допомагати	
людям.	Заробітна	плата	вас	не	розчарує!	E-mail.:hr.
asklepiy@gmail.com	463303

•	 Медична сестра	 терміново	 запрошується	 на	 ро-
боту	у	зв	язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	
СТОВ	 Старинську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	
офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	 робо-
чого	 місця.	 Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	
Бориспільський	 р-н.,	 с.Ми	 050)3147333,(050)44079
14,(067)2586527

•	 Менеджер в	 офис	 по	 продажам	 на	 завод	 ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	Гарантируем	хорошие	усло-
вия	труда,	достойную	стабильную	оплату.	Адрес:	г.	
Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300Наталия

•	 Менеджер з	продажу	с/г	техніки	на	ТОВ	ЕРІДОН	
ТЕХ.	Вимоги:	вища	техосвіта;	д/р	з	продажу	с/г	тех-
ніки;	1С	бухгалтерія;	навички	ведення	переговорів;	
наявність	прав	категорія	В.	Офіційне	працевлашту-
вання;	соцпакет;	службовий	автомобіль;	своєчасну	
виплату	з/п		050)4011625

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

•	 Менеджер з	управління	активами	терміново	в	ме-
режу	магазинів	 у	м.Житомирі.	 Графік	роботи	 і	 за-
робітня	плата	договірні.	067)4119466,(067)4115782

•	 Менеджер ЗЕД	 терміново	 запрошується	 на	 по-
стійну	роботу	ФОП	Томчук	А.М.	Знання	англійської	
мови	обов	язкове.	Г/р	нормований.	З/п	при	співбе-
сіді.	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	персоналу	на	постійне	місце	роботи	
в	компанію	м.Одеси.	Заробітня	плата	320	грн/день	
097)2071594,(093)0344739,(099)2666924

•	 Менеджер по	персоналу.	З/п	от	4000	грн.	+	пре-
мии.	Карьерный	рост.	Опыт	работы	не	обязателен.	
(098)0496048

•	 Менеджер по	 продажам	 (монтажник)	 автома-
тических	 систем	 на	 производство	 металлокон-
струкций.	 График	 работы	 и	 зароботная	 плата	
договорные,	 при	 собеседовании.	 067)9707615Ан-
дрей

•	 Менеджер по	 продажам	 автозапчастей	 срочно	
требуется	 на	 постояную	 работу	 в	 Стоп	 Транзит	 .	
Хорошие	условия	труда	.З/п	-	высокая	Г/р	-	при	со-
беседовании	067)9296713Виталий

•	 Менеджер по	продажам	мебели	срочно	пригла-
шается	в	успешную	компанию	по	производству	мяг-
кой	мебели.	О/р	приветствуется.	Полная	занятость,	
Сб.,	Вс.-	выходной.	Официальное	трудоустройство.	
З/п	4500грн	+	%	от	продаж.	067)4104712Татьяна

•	 Менеджер по	 продажам	 срочно	 требуется	 для	
работы	в	г.Киев.	Хорошо	поставленная	речь,	актив-
ная	 жизненная	 позиция,	 нацеленность	 на	 резуль-
тат.	Г/р	5/2,	с	8.45	до	19.00.	Предоставление	жилья	
за	счет	компании!!!	093)5955887,(098)0564590

•	 Менеджер по	продажам	требуются	сотрудники	с	
о/р	офис-менеджера	в	 связи	 с	расширением	ком-
пании.	 Обучение	 предоставляем.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	
Оплата	достойная.	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	обуче-
ние.	Офис	в	центре	города.	Работу	в	дружном	кол-
лективе.	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

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

Міжнародній охоронній коМпанії "G4S украї-
на" потрібні охоронники. вахта 15/15. об`єкти 
по всій україні. офіційне працевлаштування, 
своєчасна виплата зарплати, безкоштовне 
житло та уніфорМа. 067-404-71-16, 067-565-92-
18, 0503566967,0734097215

•	 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

•	 Монтажники вертикальних	 конструкцій	 термі-
ново	 потрібні	 на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.
Гідна	заробітна	плата.Детальна	 інформація	за	тел	
044)5993230,(067)1147060

•	 Монтажники металлоконструкций	требуются.	Ко-
мандировки	в	Беларусь.	Срочный	трудовой	договор	
на	45	дней.	Питание	и	проживание	за	счет	работо-
дателя.	ЗП	от	13000	грн.	067)6902080,(067)6902048

•	 Монтажники на	постійну	роботу.	З/п	висока,	іно-
городним	надаємо	житло.	095)1745833

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

•	 Монтажники по	 металлопластиковым	 кон-
струкциям.	 Опыт	 работы	 от	 2-х	 лет.	 Рабо-
та	 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	 своечас-
на	 заробітна	 плата.Детальна	 інформація	 за	 тел	
044)5993230,(067)1147060

• На роботу в КиївсьКій області запрошуються 
ваНтажНиКи На грибНе виробНицтво 30/10 ДНів 
з/п 4500-6000грН. житло НаДається. 0967877394

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

•	 Наборщик текстов.	 Доход	 6000грн.	 Требования	
к	 сотруднику:	 уверенный	 пользователь	 MS	 Office	
(Excel,	Word),	Internet,	грамотная	речь.	Опыт	работы	
не	обязателен.	(067)5908554

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

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

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

•	 Няня. Г/р	полная	либо	частичная	занятость,	воз-
можно	 с	 проживанием.	 Работа	 в	 Житомире,	 Кие-
ве.	З/п	5000-10000	грн.	+	бесплатное	питание.	ЦТ	
Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	
1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	 Вольт,	 вход	 со	 двора)	
093)2401847,(067)5884282,552086

•	 Обивщик мягкой	 мебели	 срочно	 требуется	 на	
производство	 мягкой	 мебели.	 Выплата	 з/п	 ежене-
дельно.	З/п	от	5000грн	Официальное	трудоустрой-
ство	067)4104712

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

•	 Оператор Call-центра	 для	 прийому	 замовлень.	
Ставка	+	%.	Кар’єрний	ріст.	(098)0496048

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

•	 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	стоимость	билетов	в	г.	Киев.	
063)6062903,(068)5005072,(066)9150995

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

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

•	 Офисные работники	 с	 опытом	 работы	 мене-
джера	 по	 продажам.	 Приглашаем	 сотрудников	 в	
офис	 для	 работы.	 Новое	 направление,	 хорошие	
перспективы.	 Фиксированый	 зароботок	 +	 бонусы	
068)1117715
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•	 Офисные сотрудники	 по	 разным	 направлениям	
Доход	до	5000	грн	068)4990659,(063)4264023

•	 Офисные сотрудники	с	опытом	работы	консуль-
танта.	Приглашаем	работников	всех	специальнос-
тей,	 готовые	 учится	 и	 хорошо	 зарабатывать.	 Гиб-
кий	график.	068)1117715

•	 Официант срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту	 в	 бар	 Колесо.	 Пунктуальность,	 ответствен-
ность,	 коммуникабельность.	 Совершеннолетние.	
Подвоз	и	питание	за	наш	счёт.	Оплата	достойная.	
097)9538218

•	 Официанты срочно	 приглашаются	 на	 постоян-
ную	 работу	 в	 кофейню	 +	 Кава.	 О/р	 приветствует-
ся.	 Г/р	 3/3,	 посменный.	 З/п	 при	 собеседовании.	
097)5356726

•	 Официанты срочно	 требуются	 в	 кафе	 для	 об-
служивания	банкетов.	Гибкий	график.	О/р	желате-
лен.	 Ответственные,	 порядочные,	 пунктуальные.	
Хорошие	 условия	 работы.	 Оплата	 достойная.	
097)4384777

•	 Официанты срочно	требуются	на	обслуживание	
банкетов	только	в	выходные	дни.	Без	о/р,	возможно	
студенты.	 З/п	 200грн/день+чаевые.	 Бесплатно	 2-х	
разовое	питание.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небес-
ной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплат-
ное.	063)4459909,(067)4545292

•	 Офісний працівник	 для	 адміністративної	 ро-
боти	 з	 клієнтами.	 Можливий	 карєрний	 ріст	
097)9664444,(093)8284445

•	 Офіціанти (-ки)	в	піцерію	Челентано.	Д/р	не	обов	
язковий.	Приємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	спів-
бесіді.	Робота	в	центрі	міста.	093)5220700ІринаМи-
колаївна

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

•	 Охоронники Вахта	 (30/15,	20/10,	15/15,	7/7).	З/п	
3200-6000грн.	Забезпечуємо	житлом,	формою,	хар-
чуванням.	063)8115539,(050)5192401

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

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

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

•	 Охоронники терміново	запрошується	на	постійну	
роботу	ФОП	Томчук	А.М.	Знання	англійської	мови	
обов	 язкове.	 Г/р	 нормований.	 З/п	 при	 співбесіді	
067)4116244

•	 Охоронній компанії	на	постійну	роботу	в	Києві	та	
Київській	області	терміново	потрібні	охоронці!	Гра-
фік	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	начальника	
охорони.	 З/п	 130-	 200	 грн/зміна	 Вахта-14/14	 днів.	
Робота	 в	 Житомирі	 та	 області,	 м.	 Києві	 та	 облас-
ті.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	роботодавця.	
Офіційне	працевл	480113,(067)2173081

•	 Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	про-
їзд	та	проживання	за	рахунок	фірми.Надаємо	фор-
му	097)6172727,(093)5446440,(067)9439760

•	 Охоронці на	роботу	в	м.Київ.Відсутність	судимос-
тей,	бажана	служба	в	армії,	охайний	зовнішній	ви-
гляд,	хороша	фізична	підготовка.	Г/р:	7/7,	15/15.	З/п	
від	3000грн	067)2421350,(067)3136073

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

•	 Охоронці Чоловіки	 та	 жінки	 запрошуються	
на	 роботу	 в	 охорону	 фірму	 "ГЛАД	 ГРУП".Вахто-
вий	 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.Житомирська	
обл.	 З/П	 висока,	 своєчасна,	 соц.пакет.	 Терміново	
0674326181

•	 Охранник На	КПП	 .	Посменно	 :	2/2,	1	 /3	 (день	 /	
ночь).	З/п	250	грн/смена.	Звоните:	067)8271332

•	 Охранник-вахтер требуется	 на	 проходную.	
Комфортные	 условия	 труда,	 теплый	 офис.	 Г/р	
посменный.	 З/п	 3000грн	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	
Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бе-
сплатное	067)4545292,(063)4459909

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

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

•	 Парикмахер универсал	 на	 постоянное	 место	
работы	в	салон	красоты.	Центр	города.	О/р	от	2-х	
лет.	Хорошие	условия	067)4123374,224155

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

•	 Пекари Выпекание	 хлебобулочных	 изделий,	 со-
блюдение	 санитарно-гигиенических	 норм.	 График	
работы	с	7.00	до	18.00,	3/3,	4/4,	7/7	дней.З/п	каждый	
день	300-350	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	
2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	
вход	со	дво	093)2401847,(067)5884282,552086

•	 Пекарь-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 на	 постоянную	 работу.	
Срочно!Г/р	 договорной.	 З/п	 своевременная.	 Воз-
можен	 подвоз	 до	 работы.	 Клиентов	 много	 -	 ра-
бота	 есть	 всегда!	 Подробности	 оговариваются	
067)4101502

•	 Печник на	ОГМ	1.5	на	производство	древесных	
гранул	в	Житомирскую	обл.	 (Народичский	район).
Зароботная	 плата	 5000-8000грн.	 Необходимость	
проживания	 на	 территории	 предприятия	 Работа	
вахтовым	методом	067)6103262,(067)6109818

•	 Пилорамники на	 деревообробне	 підприєм-
ство	 в	 Київську	 область,	 Вишгородського	 р-ну,	
с.Катюжанка.	 Житло	 накдаємо.	 Телефонувати	 з	
9.00-18.00	з	Пн-Пт	093)8988244,(067)4407644

•	 Пилорамники на	 деревообробне	 підприєм-
ство	 в	 Київську	 область,	 Вишгородського	 р-ну,	
с.Катюжанка.	 Житло	 накдаємо.	 Телефонувати	 з	
9.00-18.00	з	Пн-Пт	093)8988244,(067)4407644

•	 Пилорамщики (подсобник	 на	 пилораму)	 у	 Кор-
порацию	 Океан.	 Опыт	 работы	 на	 пилораме,	 рав-
нодушие	 к	 спиртному,	 честность,	 желание	 рабо-
тать	 и	 зарабатывать,	 ответственность.	 Ул.	 Якова	
Зайка,14.	 (ул.	 Бугайченка),	 Океан-Авто,	 2	 Этаж.	
096)0000204

•	 Підсобні робочі	 запрошуються	 на	 роботу	 у	 зв	
язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	
Старинську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	
працевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Мирне.	 050)3147333,(050)4407914,(06
7)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

•	 Підсобні робочі	 на	 деревообробне	 підприєм-
ство	 в	 Київську	 область,	 Вишгородського	 р-ну,	
с.Катюжанка.	 Житло	 накдаємо.	 Телефонувати	 з	
9.00-18.00	з	Пн-Пт	067)4407644,(093)8988244

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

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

•	 Повар в	 ресторан	 Г/р:	 3/3,	 З/п	 4000грн.	 По-
двоз,	 питание,	 достойная	 оплата	 труда	
096)7967493,(093)0506477

•	 Повар горячих	закусок	срочно	требуется	в	кафе	
(центр	 города).	 О/р	 обязателен.	 Хорошие	 усло-
вия	 работы.	 Своевременную	 оплату	 гарантируем	
050)4251533

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

•	 Повар срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
кафе-бар	Денес	(7км	от	города,	пгт.Гуйва).	О/р	при-
ветствуется,	обучение	предоставляем.	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,	 обу-
чение.	 З/п	 450/сутки+питание.	 Компенсация	
проезда.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Со-
тни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное.	
063)4459909,(067)4545292

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

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

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

•	 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	по-
стоянное	 место	 работы	 в	 г.Коростышев.	 Заро-
ботная	 плата	 от	 5000грн.	 Хорошие	 условия	 труда	
097)2512405

•	 Полировщик срочно	 требуются	 на	 пред-
приятие	 с	 обработки	 камня.	 О/р	 обязателен.	
Отличные	 условия	 работы.	 З/п	 достойная	
050)1821531,(067)8641051

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

•	 Помощник бухгалтера	 требуется	 предприятию	
в	 связи	 с	 расширением.	 Г/р	 Пн.-Пт.	 с	 9.00-18.00,	
Сб.,Вс.	 -	 выходные.	 067)4116046,(067)4116045,(06
7)4116044

•	 Помощник пилорамщика	 на	
деревообрабатывающее	 предприятие	 в	 Киевскую	
область,	Вышгородский	р-н.,	с.Катюжанка.	Предо-
ставляем	безоплатное	жилье.	Звонить	с	9.00-18.00	
с	Пн-	Пт.	067)4407644,(093)8988244

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

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

•	 Помощник руководителя	 в	 издательство	 в	 г.	
Житомире.	 Обязанности:	 контроль	 сотудников.	
(067)5908554,(073)2094452

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

•	 Потрібні працівники:	збір	ягід,	помідорів,	огірків,	
грибів,	парники,	теплиці,	м`ясний,	рибний	цех,	фер-
ми,	 будівельники,	 с/г	 робітники,	 догляд	 за	 садом,	
з/п	 висока,	 житло,	 харч.,	 візова	 підтрим.,	 закорд.	
паспорт.	0667466549;0964932837,Ольга.

•	 Потрібні прибиральники	і	прибиральниці	в	ТРЦ	і	
на	різні	крупні	об`єкти	по	Києву!	ЗП	від	5000	грн.	в	
місяць!	Аванс!	Житло	за	бажанням,	900	грн./місяць	
вираховуємо	із	ЗП.	0969620681,0633066238

•	 Працівник на	лінію	зрощування	деревини	у	Кор-
порацію	Океан.	Вміння	планувати	робочий	час.	Ува-
га,	відповідальність,	комунікабельність,пунктуальні
сть.	Вул.	Якова	Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугайчен-
ка),	Океан-Авто,	2	поверх.	096)0000204

•	 Працівники в	службу	постачання	на	постійну	ро-
боту.	 З/п	 300	 грн/день.	 Потрібні	 юнаки	 та	дівчата.	
Вимоги:	відповідальні,	можливо	без	досвіду	роботи.	
Навчання	безкоштовне.	(098)0496048

•	 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	робо-
ти.	Висока	заробітня	плата	(від	виробітку).	Надаємо	
за	потреби	житло	068)5581285Роман

•	 Працівники на	 виробництво	 сухих	 будівельних	
сумішей	 запрошується	 на	 роботу	 в	 компанію	 Су-
часний	 Дім.	 Графік	 роботи	 з	 понеділка	 по	 пятни-
цю	 з	 8:00	 до	 18:00.	 Заробітна	 плата	 від	 3500	 грн	
418809,(067)4127877

•	 Працівники на	склад	для	збирання	картоних	ко-
робок.	 З/п	 виплачується	 кожного	 тижня,	 іногород-
ним	надаємо	житло.	068)5945636

•	 Праціник на	обмодку	товару	на	склад.	Можна	без	
досвіду.	З/п	3000	грн.	(098)0496048

•	 Прачка требуется	в	кафе	на	частичную	занятость	
для	стирки	(скатерти,	чехлы	на	стулья).	Ответствен-
ная,	 порядочная,	 чистоплотная.	 Хорошие	 условия	
работы.	Оплата	достойная	097)4384777

•	 Преподаватель в	центр	развития	ребенка.	Пед.
обр.,	 любовь	 к	 детям.	 Проведение	 занятий,	 твор-
ческий	 подход.	 Полная	 или	 частичная	 занятость.	
З/п	 3000-5000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львов-
ский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	552086,(067)5884282,(09
3)2401847

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

•	 Прибиральниця (-ник)	 в	 колоритне	 кафе	 "Ман-
дри",	 офіційне	 працевлаштування,	 графік	 роботи:	
2/2	з	07.00	до	22.00,	розвіз	додому	за	рахунок	ком-
панії,	 робота	 в	 центрі	 міста,	 з/п	 оговорюється	 на	
співбесіді	073)0990308Анна,(067)4686098Ілона

•	 Прибиральниця (-ник)	 для	 прибирання	 примі-
щень.	 Пропонуємо	 денні	 та	 нічні	 зміни,погодинну	
оплату.	 З/п	 4620-8000	 грн	 Повна	 зайнятість.	 Ро-
бота	 в	 м.	 Київ.	 Іногороднім	 допомога	 з	 житлом.	
095)0750318,(098)7376942

•	 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 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	за-
работной	платы	1	раз	в	неделю.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	552086,(067)58
84282,(093)2401847

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

•	 Продавец срочно	 требуется	 в	 продуктовый	 ма-
газин	 (центр	 города).	 Можно	 без	 опыта	 работы.	
Дневные/ночные	 смены.	 Оплата	 договорная.	
098)4474475
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•	 Продавец срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту.	 Активная,	 коммуникабельная,	 приятная	 вне-
шность.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собесе-
довании.	096)5380060Юлия

•	 Продавец требуется	 на	 постоянную	 работу	 на	
рыбоперерабатываюшее	 предприятие.	 Работа	 на	
територии	завода,	продажа	рибных	продуктов	в	ав-
тотрейлере.	Хорошие	условия	работы	067)4100679

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

•	 Продавец-консультант на	 постоянное	 место	
работы	в	г.Одессу.	Зароботная	плата	5000	грн	+	5%	
от	продаж.	097)2071594,(093)0344739,(099)2666924

•	 Продавец-консультант требуется	 на	 постоян-
ную	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 в	 продовольчий	 магазин.	 Центр	
міста.	 Графік	 роботи	 -	 2/2	 неділі.	 З/п	 від	 3500грн	
063)7799695

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

•	 Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 Торго-
вий	дім	Смачний	світ	 в	мережу	магазинів	 та	 кіос-
ків.	 Вимоги:	 чесність	 і	 порядність,	 доброзичли-
вість	 та	 комунікабельність,	 вміння	 рахувати.	 Д/р	
необов'язковий.	Офіційне	працевлаштування.	Про-
водимо	навчання.	418861,(093)3231930

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

•	 Продавець-консультант (електроінструмент).	
Грамотне	 володіння	 укр/рос	 мовами,	 знання	 діло-
вого	етикету.	Активність,	доброзичливість.Постійна	
зайнятість.	Вул.	Якова	Зайка,	14	(колишня	вул.	Бу-
гайченка),	Океан-Авто,	2	поверх	096)0000204

•	 Продавці-консультанти металопластикових	 ві-
кон	 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,	 відпо-
відальність,	вища	освіта.	Ставка	+	%	=	хороший	за-
робіток.	(098)0496048

•	 Продавцы в	 магазин	 бытовой	 техники	 и	
электроники.	Гр/р	3	смены,	8	часов.	Официальное	
трудоустройство.	З/п	договорная.	067)4007072

•	 Продавцы выездной	торговли	продуктами	пита-
ния.	Зароботная	плата	и	графики	работы	оговари-
ваются	 при	 встречи.	 Предприятие	 находится	 в	 г.	
Житомир.	067)4121994,(067)4110539

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

•	 Продавцы срочно	 в	 сеть	 магазинов	 в	 городе	
Житомире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	 График	
работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседовании	
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	 в	 торговую	 компа-
нию.	Опыт	работы	необязателен	 .	 График	работы	
-	с	8:00	до	17:00.	Заработная	плата	от	3200	грн	+	
процент	от	продаж.	050)7702896,(063)5007987

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

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

•	 Промоутер. Терміново!	 Потрібні	 4	 людини.	 ТД	
Трейдс.	З/п	450	день,	можливо	без	досвіду	в	зв’язку	
з	 початком	 сезону.	 Ставка	 +	 бонуси	 +	 колектив	 +	
кар’єрний	ріст.	(067)5908554,(063)4941876

•	 Промоутер. Требуются	активные	люди,	без	опыта	
работы	на	раздачу	листовок.	Почасовая	оплата	25-
30грн/час.	 Свободный	 график	 работы.	 КА	 Вакан-
сия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудо-
устройство	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	 людей.	
Доход	 5000	 грн	 в	 первый	 месяц,дальше-больше!	
097)9664444,(093)8284445

работа в странах зап.евр., сканд., сша, 
канада, израиль и др. на разл.вакансии 
(строит.,сеМьи,ферМ-во,рыбоконсервные 
и судореМ. заводы, отели, рестораны, 
суперМаркеты, разнор.) з/п от 25000 до 135000 
грн. проезд за счет работод., возМожно пол. 
в кредит, л 0674394834

•	 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	 Юни-
версалГрупУкраина.Киев,ул.Константиновская,24.
ЛМСПУ	 АВ547342	 от	 21.11.10;	 0444254025,	
0636779150,0954192926

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

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

•	 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	 предлагает	
ОФИЦИАЛЬНОЕ	 ТРУДОУСТРОЙСТВО	 В	 ПОЛЬ-
ШЕ	 в	 сфере	 строительства	 и	 производства,	 гос-
тинично	 -	 ресторанного	 бизнеса,	 сфере	 услуг	
(парикмахеры,	горничные,	опекуны),	водители	кат.	
В+С,	 швеи,	 специалисты	 в	 области	 управления.	
050)6728287,(048)7151098

•	 Работа за	рубежом	Швидке	відкриття	візи.	Супро-
від.	Безкоштовна	консультація	щодо	працевлашту-
вання	в	Польщі	та	Чехії.	050)1980260,(098)3360118

•	 Работа Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	
в	 программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 воз-
награждение	 до	 350000	 грн,	 донации	 яйцекле-
ток	 20000-25000	 грн.	 Ежемесячно	 дополнитель-
но	 6000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обследования,	
расходы	 на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	 №554391	 от	
095)4231669,(097)1398486

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

•	 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 Робiтники	 по	 догляду	 за	 худобою.	 Жит-
лом	 забезпечуємо.	 Харчування	 -	 за	 домовленіс-
тю.	 З/п	 від	 3000	 грн.	 БЕЗ	 ШКІДЛИВИХ	 ЗВИЧОК.	
097)7578222МихайлоАндрійович

•	 Работа Робітники	 сан.	 пропуску	 на	 СТОВ	 Ста-
ринська	 Птахофабрика.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	
працевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Мирне.	 067)2586527,(050)4407914,(05
0)3147333

•	 Работа Робота	 за	 різними	 напрямками.	 Оплата	
до	6000	грн	+	бонуси	+	премії.	Повна	чи	часткова	
зайнятість.	Можливе	офіційне	оформлення	 і	 пере-
кваліфікація.	068)0397551,(063)9261739

•	 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)6740180ЮлияБори-
совна

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

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

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

•	 Работа Ученик	 обивщика	 срочно	 требуется	 на	
производство	 мягкой	 мебели.	 Выплата	 з/п	 ежене-
дельно.	З/п	от	5000грн	Официальное	трудоустрой-
ство	067)4104712

•	 Работа. Менеджер	 без	 досвіду!	 Без	 авто!	
Навчання,	 кар’єрний	 ріст.	 З/п	 до	 4900	 грн.	
(063)4941876,(098)0496048

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

•	 Работники (-цы)	 для	 уборки	 гостинечных	 номе-
ров	 в	 отельно-ресторанный	 комплекс	 на	 посто-
янную	 работу.	 Срочно!Г/р	 договорной.	 З/п	 своев-
ременная.	 Возможен	 подвоз	 с	 города	 до	 работы.	
Клиентов	много	-	работа	есть	всегда!	Подробности	
оговариваются	067)4101502

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

•	 Работники (-цы)	 Ответственные,непьющие.Гиб-
кий	 график	 роботы.Оплата	 до	 6000	 грн	 +	 бонусы	
096)5731880,(063)5124875

•	Работники склада	 требуется	 предприятию	 в	
связи	 с	 расширением.	 Г/р	 Пн.-Пт.	 с	 9.00-18.00,	
Сб.,Вс.	 -	 выходные	 067)4116044,(067)4116045,	
(067)4116046

•	 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	Ва-
кансия+	Адрес:	 ул.	Небесной	Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	
Трудоустройство	беспл	063)4459909,(067)4545292

•	 Раздатчики листовок	 на	 постоянное	 место	
работы	в	г.Одессу.	Зароботная	плата	ставка	4000	
грн	+	5%	от	продаж	099)2666924,(093)0344739,(09
7)2071594

•	 Разнорабочие График	работы	с	8:00-17:00.	З/п-	
оклад	4000	грн.	Не	пьющий,	во	время	работы.	За-
работная	плата	по	договорености	098)4794411Пет-
рБорисович

•	 Разнорабочие на	 производство	 древесных	 гра-
нул	 в	 Житомирскую	 обл.	 (Народичский	 район).	
Зароботная	 плата	 3000-5000грн.	 Необходимость	
проживания	 на	 территории	 предприятия	 Работа	
вахтовым	методо	067)6109818,(067)6103262

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

•	 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	 (продовольча	 група),	 робота	 на	 складі	 фа-
сованого	 товару.	 Навчаємо.	 Графік	 роботи	 з	
8:00	 до	 17:00.	 Заробітна	 плата	 -	 від	 4000	 грн	
098)0364445,(063)5007987

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

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

•	 Різноробочі запрошуються	на	роботу	у	молочно-	
товарну	ферму	 (в	с.Старе,	Бориспільського	р-ну	у	
Київській	області).	За	потреби-	житло.	067)7664854

•	 Різноробочі на	 виробниче	 підприєм-
ство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбі-
нат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю	
095)2806719,472064,(095)2831112

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

•	 Різноробочі на	 підприємство	 на	 постійну	
роботу.	 Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Всі	 деталі	 об-
говорюються	 по	 телефону	 або	 при	 співбесіді.	
097)0025258,(068)9562918

•	 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

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

•	 Робота за	 кордоном	 .	 ВІЗА	 З	 ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯМ	 до	 Польщі,	 Чехії	 та	 Німеччини	 за	 4000	
грн!	 Повний	 суппровід	 весь	 період	 роботи	 Шука-
ємо	 представників	 нашої	 компанії	 в	 Вашому	 місті	
на	 вигідних	 умовах.	 Ліцензія	 №460934	 ТОВ	 ЖДМ	
Україна	від	8.12.2014.	095)6658975,(068)8337997,(0
73)0422763

•	 Робота за	кордоном	.	Працевлаштовую	на	роботу	
у	 Польшу	 та	 Чехію	 без	 посередників.	 Допомога	 в	
оформленні	віз:	національно	робочої,	шенген	візи.	
Інформація	 по	 Італії	 (догляд	 за	 людьми	 похилого	
віку).	Ліц.	серія	АВ,	N585064	от	08.12.2011р.,	вида-
на	МСПУ.	067)2737165

•	 Робота за	кордоном	Водители	кат.	С,Е	 (	с	о/р	и	
без)	 для	 грузоперевозок	 в	 Европу	 в	 литовскую	
компания	 Baltic	 Transline.	 З/п	 от	 1450,00	 грн/день.	
Обучаем	и	подготавливаем	водителей	для	работы	
в	Европе.	067)5054480,(093)3813541,(097)2197597

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

•	 Робота за	 кордоном	 Консультаційні	 послуги	 з	
працевлаштування	у	Польщі.	Цікаві	пропозиції	для	
чоловіків	 та	 жінок.	 Допомога	 в	 оформленні	 всіх	
необхідних	 документів.	 Е-mail:	 polukr.robota@ukr.
net	068)6581003

•	 Робота за	кордоном	Робота	в	Польщі.	Візова	під-
тримка.	 Консультації.Висока	 з/п	 для	 спеціалістів.	
ФОП	Болюх	О.В.	096)6934100

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

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

ФОП Сіроватський М.Я. має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря. Джерела викидів розташовані на майданчику за 
адресою: 12440, Житомирська обл., Житомирський р-н, с.Зарічани, вул.Лісова, 1. 
Вид економічної діяльності – виробництво інших дерев’яних будівельних конструк-
цій і столярних виробів. Перелік забруднюючих речовин та потужність їхнього ви-
киду в атмосферу (т/рік): Пил - 0,319; Оксиди азоту - 0,573; Оксид вуглецю – 0,558; 
Вуглецю діоксид – 310,6.

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 районної ради за 
адресою: 10003, м.Житомир, вул.Л.Українки, 1, або за тел.(0412) 42-47-18. Із пропози-
ціями звертатись до керівництва ФОП Сіроватський М.Я. за адресою розташування 
або за тел. (067) 787-30-68. 

Розробник – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76; (097) 899-89-05.
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•	 Робота. Менеджер.	 Увага!!!	 З/п	 9000	 грн.	 Ро-
бота	 в	 торгівельному	 відділі	 .	 Повна	 зайня-
тість.	 Бажано	 досвід	 роботи	 обов’язковий.	
(067)5908554,(073)2094452

•	 Робота. Студентам.	Роздача	листівок.	Терміново!	
(098)0496048

•	 Руководитель в	новый	офис	для	формирования	
и	 развития	 нового	 стуктурного	 подразделения.	
Высокий	уровень	дохода	097)9664444,(093)8284445

•	 Руководитель в	офис	для	формирования	и	раз-
вития	 нового	 стуктурного	 подразделения.	 Офици-
альное	 трудоустройство	 с	 первого	 дня.	 Высокий	
уровень	дохода.	(073)2094452,(098)0496048

•	 Санитарка в	 поликлинику.	 Порядочность,	 акку-
ратность,	 трудолюбие.	 Уборка	 кабинетов,	 коридо-
ров.	 Г/р	 с	 8.00	 до	 14.00	 или	 с	 14.00	 до	 20.00.	 Сб,	
Вс-	выходные.	З/п	2500-3000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	
магазин	Вольт	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Сборщик металлических	 дверей	 срочно	 требу-
ется	 на	 производство.	 Высокая	 и	 стабильная	 з/п.	
067)9025282,(097)4274411

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

•	 Сварщик металлических	 дверей	 срочно	 требу-
ется	 на	 производство.	 Высокая	 и	 стабильная	 з/п.	
067)9025282,(097)4274411

•	 Сварщик срочно	на	производство	Валс	Юнайтед	
Скаффолдинг	 (Киевская	 обл.,	 с.	 Мотыжин).	 Заро-
ботная	 плата	 от	 6000грн.	 Жилье	 предоставляем.	
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 в	компанію	Еко-стандарт	-	проводиться	
конкурс	на	вакансію.	095)1745833

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

•	 Секретарь на	 постоянное	 место	 работы	 в	
г.Одессу.	 Зароботная	 плата	 договорная.	 099)2666
924,(093)0344739,(097)2071594

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

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

•	 Складальник (-и)	виробів	Заробітна	плата	своє-
часна,	від	4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336
952,(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 з	ремонту	авто	потрібен	на	постійне	міс-
це	роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	Надаємо	гур-
тожиток,	 вахтовий	 метод	 роботи	 095)2838221,На-
талія

•	 Слюсар терміново	 запрошується	 на	 роботу	 у	
зв	 язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	
Старинську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	
працевлаштування.	Підвезення	до	робочого	місця.	
Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ський	 р-н.,	 с.Мирне.	 067)2586527,(050)4407914,(05
0)3147333

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

•	 Слюсар-ремонтник на	ТОВ	Житомир-Агробудін-
дустрія.	 Ремонт,	 обслуговування	 мостових	 кранів,	
конвеєрів,	ремонт	метало	форм,	складання	метало-
конструкцій.	Офіційне	працевлаштування.	З/п	-	до-
говірна	096)7123582,332072

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

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

•	 Сотрудник в	 офис.	 Официальное	 трудоу-
стройство	 с	 первого	 дня.	 Фиксированный	 за-
работок	 (премия	 раз	 в	 квартал	 1500грн).	
(067)5908554,(073)2094452

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

•	 Сотрудники в	офис.	Для	работы	с	 клиентами	и	
документацией.	ООО	Альфа.	Высокий	доход	плюс	
соцпакет.	Дружеский	коллектив,	лояльное	руковод-
ство.	(063)4941876,(098)0496048

•	 Специалист по	 корпоративному	 обучению	 (по-
мощник)	в	издательство.	З/п	4500грн.	Требования:	
знания	 ПК,	 приятная	 внешность,	 грамотная	 речь,	
хорошие	 коммуникативные	 навыки.	 Обязанности:	
прием	 посетителей	 офиса,	 консультирование	 кли-
ентов.	(067)5908554,(063)4941876

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

срочно треб. регион. представ. для работы 
с людьМи и док-Ми. офорМл. договоров и 
услуг по терит-ти. требов.: порядочность, 
ответств-ть, пунктуальность, наличие офис. 
поМещения, оборуд. (коМпьютер и интернет 
обяз.). 0957762877

•	 Старший зміни	 охоронців	 Вахта	 (30/15,	 20/10,	
15/15,	 7/7).	 З/п	 3200-6000грн.	 Забезпечуємо	 жит-
лом,	 формою,	 харчуванням.	 068)2041982,(050)519
2401,(063)8115539

•	 Столяр .	 Терміново!	 Робота	 в	 Броварах.	 Житло	
надається.	З/п	договірна.	067)4653318

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

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

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

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

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

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

•	 Танцовщицы приятной	 внешности	 (работа	 в	
дневное	 и	 ночное	 время)	 приглашаются	 в	 ночной	
клуб	 Каньон.	 З/п	 -	 высокая	 и	 своевременная.	 Де-
тальная	информация	по	тел	097)8684460Александр

•	 Терапевт запрошується	 на	 постійну	 робо-
ту	 у	 зв	 язку	 з	 розширенням	 приватної	 стома-
тології.	 Д/р	 обов	 язковий.	 Гідна	 зарплата,	 кар	
єрний	 ріст.	 Г/р	 обговорюється	 на	 співбесіді.	
063)5727987,(097)2260181

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

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

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

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

•	 Торговий агент.	ТД	Трейдс.	Офіційне	працевла-
штування.	 З/п	 висока,	 від	 8000	 грн,	 ставка	 +	 %	 +	
премії.	Можливо	без	досвіду	роботи.	(098)0496048

•	 Торговий тредставник	товарів	широкого	вжитку.	
З/п	12000	грн.	Без	власного	авто.	(098)0496048

•	 Торговый представитель	 (	 наличие	 авто	 при-
ветствуется,	но	не	обязательно)	срочно	требуется	
в	 торговую	 компанию,	 продовольственная	 группа	
товаров.	 Заработная	 плата	 -	 от	 5000	 грн.	 График	
работы	с	8:00	до	17:00.	Опыт	работы	не	обязателен	
(	обучаем)	098)0364445,(050)7702896,439005

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

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

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

•	 Тракторист на	производство	древесных	гранул	в	
Житомирскую	обл.	(Народичский	район).	Заробот-
ная	плата	3000-5000грн.	Необходимость	прожива-
ния	 на	 территории	 предприятия	 Работа	 вахтовым	
методом.	067)6103262,(067)6109818

• траНспортНа КомпаНія "автосоюз" м. брова-
ри запрошує воДіїв Кат. D На постійНу роботу 
(маршрут "бровари-Київ"). ліжКо-місце НаДа-
ється. 0672390160,(04594)51190

•	 У м.	Київ	потрібні	ч	/ж	на	фасування-упаковку	од-
норазового	 посуду.	 Вахта	 15/15;	 30/15.З/п	 від-440	
грн.	 за	 зміну	 щоденно.	 Для	 іногородніх	 гарні	 умо-
ви:	 харчування,	 житло,	 спец.одяг.	 (063)6098552,	
0688197275,0954909254

•	 Уборщик (-ца)	 (м/ж).	 З/п:	 от	 5000	 грн.	 Г/р:	 день,	
ночь,	 возможны	 индвидуальные	 графики.	 Возвра-
щаем	стоимость	билетов	в	г.	Киев.	066)9150995,(06
3)6062903,(068)5005072

•	 Уборщики/цы офисных	 помещений	 на	 полную/
частичную	 занятость.	 Также	 уборка	 кафе,	 магази-
нов,	предприятий,	аптек,	банков.	З/п	1500грн	КА	Ва-
кансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Тру-
доустройство	бесплатное	063)4459909,(067)4545292

•	 Уборщица (-ик)	В	офис	.	От	3	офисов/день.	З/п	от	
50	грн/офис.	Звоните:	067)8271332

•	 Упаковщик (Грузчик)	(	полиграфии	).	Смены	(день	
или	ночь).	З/п	от	27	0	грн/день.	Звоните:	067)8271332

•	 Ученик столяра	 срочно	 требуется	 на	 производ-
ство	 мягкой	 мебели.	 Выплата	 з/п	 еженедельно.	
З/п	 от	 5000грн	 Официальное	 трудоустройство.	
067)4104712

•	 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	час-
тичная	занятость.	З/п	от	200-300	грн./в	день.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(0
67)5884282,(093)2401847

•	 Фасувальник (помічник	 на	 фасовку).	 Гра-
фік	 роботи	 пн.-пт.	 Деталі	 по	 телефону.	
(067)5908554,(063)4941876

•	 Фасувальники в	 поліграфію.	
(073)2094452,(098)0496048

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

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

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

•	 Фрезеровщик срочно	 на	 часное	 предприятие	
в	 г.Житомире.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 График	
работы	 и	 зароботная	 плата	 оговариваются	 при	 со-
беседовании	096)9848439Михаил

•	 Фрезерувальники для	обробки	камню	на	станках	
м.	Бердичів.	Забезпечуємо	гуртожитком.	З/п	и	Г/р	-	
за	домовленістю.	067)4103538ОлександрВолодими-
рович

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

•	 Хто хоче	стати	представником	AVON,	отримувати	
додатковий	дохід	та	подарунки	від	компанії,	звертай-
тесь.	Надам	всю	необхідну	інформацію,	зареєструю	
та	вишлю	перший	каталог	в	подарунок:)	0993031754

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

•	 Швеи (ремонт	и	пошив	одежды)	в	разных	раенах	
г.Житомира.	Полная	занятость,	официальное	трудо-
устройство.	График	работы	гибкий,	зароботная	пла-
та	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	собеседова-
нии.	067)2571270

•	 Швея терміново	 запрошується	 на	 ПАТ	 Бердичів-
ська	фабрика	одягу.	Д/р	необов	язковий,	навчаємо.	
Підвіз	 автобусом.	 Г/р	 з	 7.00-16.00.	 З/п	 від	 4500грн	
(від	виробітку)	041)4320355,(041)4321561

•	 Шиномонтажник потрібен	на	постійне	місце	робо-
ти	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	Надаємо	гуртожиток,	
вахтовий	метод	роботи.	095)2838221Наталія

•	 Шліфувальник-полірувальник виробів	 з	 каменю	
запрошується	на	роботу	в	Житомирський	р-н,	с.	Олі-
євка.	Підвіз	до	місця	роботи.	Д/р	не	обовязковий.	Со-
цпакет.	З/п	договірна	050)5198845

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

•	 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	требует-
ся	на	предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	при	со-
беседовании	067)4116244

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

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

•	 Электрогазосварщик срочно	 с	 о/р	 приглаша-
ем	 на	 производство	 металлоконструкций	 на	 ТОВ	
Шалений	 Молот.	 Официальное	 трудоустройство.	
Г/р	 нормированный.	 Зароботная	 плата	 10000грн	
067)9707615Андрей

•	 Электромеханик срочно	 на	 постоянное	 место	
работы	в	г.Житомир.	067)3245591,262164

1.3. Навчання,тренінги,семінари 

высшее образоваНие На ДНевНом отДелеНии 
госуДарствеННого уНиверситета IVст. аКреДе-
тации - бесплатНо Для ДевушеК еврейсКой На-
циоНальНости по материНсКой лиНии. справ-
Ки по телефоНу 0672141100
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2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

проДам простору 1-Но КімН. Кв., 12/12 з ао 
віД власНиКа в готовій НовобуДові, р-Н про-
мавтоматиКа, 45 м2, житл.-24 м2, КухНя 15 м2, 
буДиНоК цегляНий.  0671555044

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

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

2.7. Продам будинки в місті 

проДається буДиНоК 0674119703, 0674119718

2.8. Продам будинки в передмісті 

проДається буДиНоК в с.райКи, берДичів-
сьКого р-Ну, житомирсьКої обл. загальНа 
площа - 82 Кв.м, житлова - 40 Кв.м. + літНя 
КухНя, гараж, сарай, 2 погреба. ціНа ДоговірНа 
0963003157

• 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 горо-
да. 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 ДоговірНа. 0673911769

• зДаю поДобово 1-Кім.Кв. гаряча воДа, Кабель-
Не тб. р-Н автовоКзалу. 0977228822,0665711000

зДаються поДобово Квартири 0674119703, 
0674119718

• поДобово 2-х Кім. Кв. VIP-Класу, євроремоНт, в 
цеНтрі міста, 250грН/Доба. виписую ДоКумеНти. 
0665711000,0977228822

• проДам або зДам буДиНоК с.левКів. поруч ліс, 
річКа, НеДалеКо зупиНКа.42 сот. землі. ціНа До-
говірНа. 0673911769

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 

•	 Краз-6510 (самоскид),	 1999	 р.в.,	 об’єм	 ку-
зова	 12	 м3,	 знятий	 з	 обліку,	 товарний	 вид.	
0960795238,0506146423

продаМ Мерседс 814, 817, 1117, 1320, 1524, буд-
ка, тент, холодильник, кран, Маніпулятор, 
прижену будь-яке авто, трактор, екскаватор., 
коМбайн. 0509527016

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. возМожна 
покупка кредитных, проблеМных, после дтп 
автоМобилей. 0962494994ярослав

куплю авто в будь-якоМу стані: ціле, після 
дтп, потребуюче реМонту, проблеМне, кре-
дитне, арестоване, будь-якої Марки. евакуа-
тор. швидко. 0731617000,0976646575

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, обпри-
сКувачів, КосароК, прес-піДбирачів, Картоплезбир. 
КомбайНів, КартоплесаДжалоК, КопачоК, шиНи, 
Камери. www.agrokom.In.ua. 0639628236,06767135
53,0992012978

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

•	 Запчастини до	 китайських	 мінітракторів	 Фотон,	
Донг	Фенг	Сінтай,	Джинма,	ДТЗ,	Булат	та	 інші.	www.
agrozone.com.ua.	0501811180,	0971811011,0930881880

• КомбайНи зерНозбиральНі: "вольво", "Клаас", 
"ДжоН Дір", "массей-фергюсоН", буряКозби-
ральНі, КартоплезбиральНі, прес-піДбирачі, На 
замовлеННя із-за КорДоНу, можлива ДоставКа. 
0501849978,0987421737

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

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

•	 Косарки,гребки,оприскувачі,плуги,культиват
ори,фрези,борони,картоплекопалки,розсіювачі 
добрив(все-Польща)+з/ч.	0667845959,0673908739

•	 Міні-трактори, мотоблоки,	 плуги,	 борони,	 грунтоф-
рези,	 саджалки,	 косарки,	 гребки,	 копачки.	 Кормопо-
дрібнювачі.	Доставка	по	Укр.	Запч-ни.	Сайт:	agrokram.
com	0980465090,0990465090

• прес-піДбирачі, КомбайНи зерНозбиральНі, бу-
ряКозбиральНі, КартоплезбиральНі та іН., мож-
лива ДоставКа, частКове КреДитуваННя. www.
rustexno.com.ua, rustexno@maIl.ru. (050)9242613, 
0505158585,0679040066

•	 Причеп 2	одиниці,	ЗПТС-12	(тракторний),	ОДАЗ-9370,	
знятий	з	обліку,	документи.	0963507337,0506146423

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

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	 Автозапчастини: Немо;	 Берлінго,	 -08	 ;	 Біпер,	 Бок-
сер,	 -06	 ;	Авео,	Т200;	VW	T4,T5,	CADY;	Мастер,	Кан-
го;	 Віваро,	 Комбо;	 Добло;	 Конект,Транзит;	 Iveco.	
Адр.:razborka-bus.com.ua.	0503780239;0977782120

• агрозапчастиНи До зерНозбиральНих Комбай-
Нів, обприсКувачів, КосароК, прес-піДбирачів, 
КартоплезбиральНих КомбайНів, КартоплесаДжа-
лоК, КопачоК, шиНи, Камери. www.agrokom.In.ua. 
(063)9628236, 0676713553,0992012978

• запчастиНи До всіх виДів м/автобусів та міНі-
веНів, у НаявНості та На замовлеННя (2-7 ДНів), 
Нові, б/в, гуртом та врозДріб, віДправКа по 
уКраїНі, власНий велиКий сКлаД. (097)1521331, 
0932613742,0977266640

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

тентова пвх тканина. іспанія. щільність 650 
г/М.кв. опт і роздріб від 1 пМ. будь-який колір. 
безкоштовна доставка! 0504000383

3.8. автозапчастини. Куплю 

•	 Куплю ассенизаторы,	 вакуумный	 компрессор,	 на-
сос,	от	цементовоза,	муковоза,	в	любом	состоянии,	а	
также	з/ч	к	ним,	0676313635

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

евакуатор по Місту та області . до 4-х 
тон,довжина -5 М. будь яка форМа заванта-
ження 0731617000,0976646575

4. будматеРіали 

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

• бригаДа Дівчат виКоН.малярНі роботи різНої 
сКлаД.,ДеКор.штуКатурКа, утепл.буД, КороїД, 
байраміКс. 0633571633,0982599951зоя.

• строительство ДеревяННых Домов, бе-
сеДКи, саДовая мебель. всё Для обработ-
Ки Дерева. офис-магазиН "ДеревяННый 
Двор", ул. КосмоНавтов, 11 www.Domoy.In.ua 
0678318425,0667373030

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

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

4.18. металопрокат. Куплю 

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

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

• Купуємо пиломатеріали обрізНі та НеобрізНі, 
хвойНих і різНолистНих поріД. 0673911769

• проДается ДосКа пола сухая строгаНая в 
шпуНт, блоКхаус, фальш-брус, вагоНКа; ДосКа 
обрезНая, Не обрезНая строительНая; стропила; 
балКи, штахетНиК, моНтажНая рейКа и ДровяНые 
отхоДы с пилорамы. ДоставКа На Дом. 0673911769

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

пп фонтан: буріння, реМонт, таМпонаж сверд-
ловин на воду, Монтаж насосного обладнан-
ня. 0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	 Котли твердопаливні	тривалого	горіння	(виробни-
чі,	побутові).	Тепловентилятори	на	дровах.	Буферні	
ємкості.	0666008784,0680450764

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

5. медициНа 

5.1. медичнi послуги 

•	 УЗД судин	 шиї,голови,кінцівок,капіляроскопія,лікува
ння	ДЦП,аутизму,ВСД,розумової	відсталості,	затримки	
психомовногокінетичного	 розвитку,	 епілепсії,	 наслідків	
травм,	інсультів,	розсіяного	склерозу,	порушень	пам`яті,	
зору,	слух.	Ліц.	АЕ196774	від	31.01.2013	0952194226

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

• працюєте НеофіційНо або погаНа КреДитНа іс-
торія? телефоНуйте! КреДит піД 15% річНих До 
500000 гривеНь. гараНтія отримаННя 100%. ліц. 
Нбу №92 от 10.10.11. 0992845630,0974536752

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

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

6.13. Ремонт техніки 

реМонт холодильників, заМіна коМплектую-
чих, заправка. якість, гарантія. виїзд по об-
ласті. 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

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

•	 Консультації щодо	працевлаштування	в	Країнах	
Західної	європи,	Скандинавії,	США,	Канаді,	 Ізраїлі	
та	 ін.	 країнах.	 Проїзд	 і	 оформлення	 офіційних	 до-
кументів	частково	(50/50),	можливо	за	рахунок	ро-
ботодавця.	Ліц.	МТСПУ	АВ	№519114	від	28.05.10р	
095)7762877

• ремоНт усилителей звуКа (автомобильНых, 
эстраДНых, бытовых); тв (КиНесКопНых и жК), 
моНиторов и прочей элеКтробытовой техНиКи с 
выезДом К вам пН-пт: 19-00 До 21-00. 0989718656

7. все для дому 

7.6. дитячі товари. Продам 

проДам КолясКу-траНсформер "VIkI"-
уНиверсальНая. в хорошем состояНии, в 
поДароК - матрас в КолясКу. цеНа 1050грН. 
0985625374 галя
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РІЗНЕ

ШЛИФОВКА ПАРКЕТА
БЕЗ ПЫЛИ

тел.: 0981258370, 0931845403

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

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Ремонт компьютерной техники

Т.: 097-124-77-56, 063-933-40-32

Настройка офисных и домашних 
компьютеров, установка 
Windows 7, XP. Вызов мастера 
на дом.

8. РіЗНе 

8.1. Галантерея, одяг, взуття. Продам 

•	 Англійський дешевий	одяг.	Секонд	хенд.	Оригі-
нал,	сортування,	взуття.	Зимові	куртки.	мікс	чолові-
чий,	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,	Дніпровський,	Солонян-
ский.	Ціна	450гр/га.	0506344670,	0688926201450грн.	
Пакет	 документів.	 Полтавська	 обл,	 м.Карлівка.	
0506344670,0688926201

•	 Саджанці крупноплідних	 ягідників	 та	 фруктових	
дерев	у	великому	ассорт.	з	пітомника.Замовте	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

•	 Стабілізатори напруги	 від	 будь-яких	 проблем	 в	
ел/мережі.Сертифіковане	вир-во,	гарант-3р.Б/к	до-
ставка.stabilizator.dp.ua.	0674928371

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

8.24. інше. Куплю 

каталізатори всіх видів, вживані або відпра-
цьовані, цілі і на вагу. різних Марок. фахова 
оцінка 0672659482;0500719551

•	 Куплю гербицид	Хaрнес	и	другие.	0501368624

• Куплю Дорого. яНтарНые бусы от 250 До 1500 
грН/1 грамм, Коралловые бусы, бивНи мамоН-
та. таКже стариННые иКоНы, КартиНы До 1980 г., 
орДеНа, меДали, КНиги изДаН. До 1917 г., КоНьяКи 
времеН ссср Другие преДм. стариНы Для соб-
ствеННой 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 радіодеталі:	 діоди,	 транз.,	 реле,	 пускачі,	
перемикачі.	 Мікросхеми.	 Осцилограф,	 частотомір,	
генератор,	процесори.	0677871227,0669991303

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

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	Купуємо склобій	 (тарний,	 віконний).	 Також	
купуємо	 неліквід	 (обрізки	 дзеркал,	 кальон-
ка,	 триплекс,	 склоблоки,	 армоване).	 Телефо-
нуйте	 цілодобово.	 Без	 вихідних.	 Вся	 Україна.	
0970888887,0507726740

•	 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

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

•	 Постійно закуповуємо	 паливні	 брикети	 "Єні-
сей".	Самовивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети.	
0981554242

•	 Старі матиринські	 плати,	 відеокарти.	 Для	 себе.	
0988356850
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гороскоп на тиждень 15 - 21 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
Вдалий тиждень, але 

у важливих справах роз-
раховуйте тільки на себе. 

Стримуйте негативні емоції, по-
старайтесь не конфліктувати з 
будь-якого приводу.

ТЕЛЕЦЬ
Нагромадилося чи-

мало проблем, які муси-
те вирішити найближчим часом. 
Не «накручуйте» себе даремно, 
рідні, друзі та начальство – на  
вашому боці.

БЛИЗНЮКИ
Відчутних результа-

тів зможете досягти в ро-
боті, навчанні та діловій 

кар’єрі. Доведеться посперечати-
ся. Важлива для вас інформація 
надійде від друзів.

РАК
Імовірні різкі пере-

пади настрою, хоча осо-
бливих причин для цьо-

го не передбачається. Займіться 
чимось важливим і корисним. У 
вихідні все буде дуже мило.

ЛЕВ
Не надто довіряйте 

чужим порадам, покла-
дайтеся на власний розум, досвід 
та інтуїцію. Необхідно заверши-
ти розпочаті справи й вивільнити 
час для дому й сім’ї.

ДІВА
Настав час залишити 

позаду минулі успіхи та 
досягнення – починайте 

рухатися вперед, до чогось ново-
го, більш потрібного. Вихідні – 
для родинних посиденьок.

ТЕРЕЗИ
Розвивайте діло-

ві контакти. Відкиньте 
страхи та сумніви, зро-

біть рішучий крок уперед, і ви 
відчуєте довгоочікуване полег-
шення та впевненість у собі.

СКОРПІОН
Вдалий час для твор-

чої праці. Можна розра-
ховувати на збільшення 

прибутку. Однак «надриватись» 
не варто – ваш героїзм навряд чи 
хтось оцінить.

СТРІЛЕЦЬ
Можлива поява не-

значних труднощів, які 
торкнуться вашої основної діяль-
ності. Уникайте зайвих суперечок 
на роботі, вдома, у громадських 
місцях.

КОЗЕРІГ
Трудитися доведеться 

з ранку до ночі, але вас це 
зовсім не лякає. За вашу 

працьовитість і завзятість одер-
жите цілком заслужену матері-
альну винагороду.

ВОДОЛІЙ
Певний час будете ви-

ношувати важливі пла-
ни, які вдасться втілити 

в життя пізніше, за більш сприят-
ливих умов. Слухайте друзів, але 
думайте самі.

РИБИ
Ви здатні зробити 

майже неможливе, але 
спочатку замисліться, чи 

потрібно це взагалі. Близькі люди 
підтримають вас. Вихідні – для 
дому та господарства.

Ревнощі – одні з 
найсильніших по-
чуттів, які здатні як 
зробити відносини 
більш яскравими, так 
і призвести до сум-
них наслідків.

1. Жіночі ревнощі – найпоши-
реніші, жінки ревнують значно 
частіше за чоловіків. Чоловічі рев-
нощі набагато глибші, чоловіки 
ревнують важче і «похмуріше».

 2. Часом ревнощі переходять 
у психічний розлад, вважається, 

що у 15 - 20% людей – патологічна 
форма ревнощів, яка дуже схожа 
за своїми симптомами і проява-
ми з важким психозом.

3. Найчастіше ревнують не-
впевнені в собі люди. Так, напри-
клад, невисокі чоловіки ревнують 
у два рази частіше за високих. Є 
люди й зовсім вільні від ревно-
щів – приблизно 3 - 5% людей 
психологічно не здатні ревнува-
ти. (Але радіти такому партнеру 
особливо не варто – психологи 
розглядають цю категорію як 
іншу «крайність». І пояснюють 
причину такої поведінки емоцій-
ною холодністю і нездатністю до 
глибоких почуттів, найчастіше 

це зустрічається серед чоловіків).
4. За статистикою 7-10% чо-

ловіків на Землі – патологічні 
ревнивці. Вони шукають будь-які 
причини для виявлення «слідів 
зради», навіть якщо такої не було. 
А все, що говориться у виправ-
дання – розуміється з іншим, ви-
гідним для ревнивця змістом.

5. За даними статистики, 20% 
злочинів скоюються «на грунті» 
ревнощів. Однак в криміналь-
ному праві ревнощі не розгля-
даються як пом’якшувальна об-
ставина. Партнери до 30 років 
ревнують свою другу половинку 
в два рази частіше, ніж люди се-
реднього та похилого віку.

цікаві факти про ревнощі



Lego Фільм: Бетмен
Жанр: мультфільм, анімація, комедія
Коли безумці хочуть заволодіти 

Готемом, Темний лицар встає на варту 
міста. Тільки Бетмен може протистояти 
Джокеру і Харлі Квінн. Але в житті 
Брюса Уейна з'явилася невелика зміна 
– він випадково усиновив хлопчика на 
ім'я Дік Грейсон. Альфред, дворецький 
мільярдера, змушує взяти сина Брюса 
в напарники. Дік Грейсон стає Робіном. 
Вони, а також "Ліга справедливості", 
повинні докласти максимум зусиль, 
щоб повернути Джокера і Харлі Квінн в 
психіатричну лікарню "Аркхем". Але це 
далеко не всі небезпечні противники, 
які принесуть героям клопіт.

на 50 відтінків темніше
Жанр: драма, мелодрама
Сіетл. Анастейша Стіл і Крістіан 

Грей розлучилися. Для обох цей 
розрив став дуже складним. Скоро 
буде відкриття фотовиставки Хосе, 
і, як і планувалося, хлопець з 
дівчиною повинні піти на неї разом. 
Зустрівшись, вони розуміють, 
що не можуть бути один без 
одного. Все було б прекрасно, 
якби Анастейша не зустріла 
Лейлу – колишню Крістіана. Вона 
неймовірно схожа на Стіл, але має 
проблеми з головою. Лейла явно 
не просто так з'явилася... Еротика, 
напруга, пристрасть, суперництво, 
неймовірні емоції.

тел: 47-27-47,  (097) 447-27-47,  kinoukraina.zt.ua
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кінотеатр «УкраЇна»

  Драмтеатр                                   Ляльковий театр

«Кошеня на снігу»
18 лютого

Початок об 11:00 та 13:00

«Любов та ненависть  
у Вероні»

18 лютого, поч. о 19:00


