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реконструкція тротуарів 
обернулася для житомирської 
міськради судовим позовом 

реорганізація  
житомирських ПТУ: геніальна  
інновація чи крах профтехосвіти? 

СКАНДАЛ: у Житомирі до 
небесної сотні зарахували  
5 «беркутівців»

У Житомирі 20 лютого вшановували пам'ять 
Небесної Сотні. Однак у якийсь момент щось 
пішло не так – на новому банері з'явилися пор-
трети людей, які стояли по той бік барикад.  с. 7
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Марина Михальчук

У Житомирі є не 
одна сотня старих 
балконів. Часто вони 
замість окраси стають 
небезпекою, адже мо-
жуть будь-коли впас-
ти людям на голову.

У місті є будинки, де аварій-
них балконів декілька. Проте, 
демонтувати та ремонтувати ра-
ніше їх ніхто не поспішав – ані 
власники квартир, ані працівни-
ки ЖЕКу. А тим часом щодня під 
небезпечними конструкціями, 
ризикуючи власним життям, 
проходить сотні людей. Тому на-
віть у центрі Житомира бачимо 
написи на фасадах будинків «обе-
режно, аварійний балкон». Наші 
журналісти лише на кількох цен-
тральних вулицях міста знайшли 
декілька небезпечних балконів.

Проте, цього року у міській 
раді виділили кошти на їх ре-
монт та демонтаж. На сьогодні 
у місті у незадовільному стані 

майже 400 балконів. За слова-
ми виконувача обов’язків на-
чальника управління житлово-
го господарства Житомирської 
міськради Андрія Оніщенка, 
вартість ремонту одного тако-
го балкона за цінами 2012 року 

становила 11 тис. 800 грн.
Усього мають виділити 2,5 

мільйони гривень з міського 
бюджету. Планується капіталь-
ний ремонт, підсилення захис-
них конструкцій та демонтаж 
аварійних балконів.

Анастасія Кузьмич

Уже незабаром 
житомирська міськ-
рада боротиметься 
в суді з львівською 
будівельною компа-
нією ТОВ «Ві.Ай.Пі.», 
котра «провалила» 
реконструкцію тро-
туарів у центрі Жито-
мира. Причому, позов 
до суду подали саме 
«львів’яни».

Про це під час брифінгу 21 
лютого розповів міський голо-
ва Сергій Сухомлин. За його 
словами, Житомир не виплатив 
ТОВ «Ві.Ай.Пі.» 2,5 млн гривень, 

оскільки підрядник неякісно та 
несвоєчасно виконав роботи з 
реконструкції тротуарів.

Влада розраховувала на те, 
що після сходження снігу львів-
ські будівельники виправлять 
недоліки і завершать ремонтні 
роботи, однак ті вирішили стяг-
нути недоплату через суд.

«Це їх вибір. Я думаю, що суд 
ми виграємо в будь-якому випадку, 
– переконаний Сергій Сухомлин. – 
Більш того, зараз управління капі-
тального будівництва займається 
тим, щоб направити зустрічний 
позов за всіма недоліками на наба-
гато більшу суму, ніж 2,5 мільйо-
ни», – повідомив мер.

Нині всю невикористану 
плитку зберігають на території 
житомирського комунального 
підприємства.

На найближчій сесії міськради, 
що має відбутися 9 березня, влада 
планує виділити 10 млн гривень 
для продовження ремонтних ро-

біт. За словами Сергія Сухомлина, 
в проекти внесли низку змін і вже 
передали їх на експертизу.

«Ми фактично розбили на 18 
проектів ці всі роботи для того, 
щоб максимальна кількість ком-
паній могли взяти участь. У пер-
шу чергу – це повинні бути жи-
томирські компанії, щоб вони 
зайшли і почали роботу вже з 
березня. Цей обсяг, я думаю, на 
місяці півтора. До травня ми по-
винні закінчити роботи», – анон-
сував міський голова.

Стосовно якості вже про-
ведених ремонтних робіт, то, 
за словами Сергія Сухомлина, 
поки що їхню якість оцінюва-
ти зарано, хоча вже видно, що 
на деяких ділянках на Великій 
Бердичівській плитка покладе-
на неякісно. Остаточні висновки 
робитимуться тоді, коли серед-
ньодобова температура трима-
тиметься на позначці «плюс», 
і плитка остаточно осяде.

Житомирська 
дитяча лікарня 
тепер має оновлене 
приймальне 
відділення

Реконструкція тротуарів 
обернулася для житомирської 
міськради судовим позовом

Юлія Довбня

У Житомирі від-
булося відкриття 
відремонтованого 
приймального відді-
лення дитячої міської 
лікарні з сучасним 
медичним обладнан-
ням, яке надаватиме 
швидкі результати 
аналізів.

Нині тут облаштовано діа-
гностичну палату, де проводи-
тиметься УЗД, експрес-аналіз 
цукру в крові.

Аби відділення відповідало 
сучасним стандартам, керівни-
ки медустанови перед початком 
робіт вивчили досвід інших лі-
карень, спілкувались з фахів-
цями та використали власний 
досвід. Завідувач КДЛ Жито-
мирської ЦДМЛ Ірина Шепель 
розповіла, що приймальне 
відділення давно потребувало 
проведення капітального ре-
монту та оснащення новим ме-
дичним устаткуванням.

«У приймальному все про-
думано до найменших дрібниць, 
адже це – обличчя лікарні. Тепер 
ми швидше можемо зробити 
аналізи: і глюкозу поміряти, і бі-
лок, і білірубін. Гематологічний 
аналізатор видає 21 параметр – 
це втричі ширша і більша кіль-
кість, аніж у ручних методиках. 

Тут є ларингоскоп, інтубаційні 
трубки, реаніматолог, апарат 
УЗД діагностики, кардіомоніто-
ри, дефібрилятор, який викорис-
товуємо у критичних станах», – 
розповіла Ірина Шепель

Хоч оновлене відділення осна-
щене новою апаратурою, та спи-
сок потреб на цьому не закінчу-
ється. Головний лікар Володимир 
Башек розповів про необхідність 
нового рентген-апарату у полі-
клініці, аби уникнути створен-
ня великих черг. «Є потреба і в 
ендоскопічній сітці, щоб можна 
було діагностувати захворюван-
ня шлунково-кишкового тракту. 
Також є необхідність у придбанні 
сучасних мікроскопів для лабо-
раторій», – наголосив він.

Зі слів лікаря, минулого 
року в лікарні пролікували по-
над 13 тисяч дітей. На сьогодні 
лікарня забезпечує усіх хворих, 
яких лікують, безкоштовними 
медикаментами. На реалізацію 
цього важливого проекту з бю-
джету міста та держави було 
виділено понад 3 млн грн. «Це 
перша лікарня в місті, де па-
цієнти отримують необхідне 
лікування і медикаменти безко-
штовно. Коштом міського бю-
джету ми не можемо забезпе-
чити всі лікарні міста в повному 
розмірі, але завдяки підтримці 
депутатів саме тут змогли забез-
печити дітей безкоштовним лі-
куванням. Перш за все, завдяки 
новому обладнанню за корот-
кий термін можна поставити 
точний діагноз. Від цього зале-
жить здоров’я наших дітей», – 
зазначив міський голова Сергій 
Сухомлин.

Перевірка на міцність: 
що буде з аварійними 
балконами Житомира?
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ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

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

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

СВІТЛОТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

ШПАЛЕРИ

ЛАМІНАТ

ФАРБИ, ЛАКИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

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

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
Подарунки покупцям*

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

м. Житомир, пров. Львівський, 2

м. Житомир, вул. Київська, 77 бутік №35-27
(вхід з боку Центрального речового ринку)
(тільки електротехнічні товари)
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в Житомирском детском садике  
№ 32 уволили директора  
в... середине учебного года

Відлуння віків: підземний  
Житомир може стати доступним для всіх

В комиссию «Обще-
ственного Совета по 
вопросам противодей-
ствия коррупции, лю-
страции, борьбы с пре-
ступностью, правовой 
политики» поступают 
письма от трудовых и 
родительских коллек-
тивов учебных заведе-
ний города с жалобами 
на действия руководи-
теля городского управ-
ления образования. 

Мы обратились к представи-
телю этой комиссии Александру 
Коцюбко с просьбой рассказать о 
происходящем. Например, о том, 
почему была уволена заведующая 
детским садом  № 32 Ирина Куница.

Вот что рассказал Александр 
Петрович:

– Она написала заявление об 
увольнении по собственному жела-
нию. Но уходить она не хотела. Ее 
заставили. Методы стандартные, 
разработанные В. Арендарчуком – 
руководителем управления образо-
вания города и его заместителями 
Кошевич и Ковтуненко. По направ-
лению из ГОРОНО в этот садик 
устраивает своего ребенка одна из 
переселенок. Потом она же пишет 
жалобу в управление образования, 

что к ней некорректно относится 
воспитательница. Заведующая по-
лучает выговор. Воспитательницу 
заведующая не увольняет. Потом 
в управление образование города 
приходит анонимка уже на няню, и 
в садик № 32 приезжает проверка.

Приехала заместитель началь-
ника управления образования го-
рода Раиса Кошевич, с проверкой 
анонимной жалобы на няню, мол, 
«плохо выполняет свои обязанности 
и от нее пахнет спиртным». Но няня 
оказалась трезвая. Кошевич одна 
пошла в бытовую комнату няни и 
воспитательницы и принесла отту-
да спиртное. Люди не признали это 
спиртное своим, но Раиса Кошевич 
сказала, что раз водка находится в их 
бытовке, то эта водка их. 

Заведующая собрала все свои 
грамоты, дипломы и поощрения 
и вместе с представителями кол-
лектива пошла на прием к руково-
дителю управления образования 
города. От В.В. Арендарчука услы-
шали однозначное – пишите за-
явление на увольнение или мы вас 
уволим по статье и привлечем к 
ответственности. Заведующая про-
сила дать ей доработать хотя бы до 
конца учебного года. Она говорила: 
«За что вы вытираете об меня ноги? 
Зачем позорите? Я понимаю, что 
хотят кого-то устроить, я согласна 
уйти, но в конце учебного года».

В ответ услышала: «Нет, пи-
шите заявление или мы вас уво-
лим по статье».

Заведующая уволилась 13 

января 2017 года.
А потом в садик прислали но-

вую заведующую детским сади-
ком – Ирину Хоруженко. Ирина 
Александровна работала воспита-
телем в детском саду № 63, у нее нет 
высшей и даже первой категории, а 
есть только вторая.

Я смотрю на это, как на парал-
лель – в Учебно-воспитательном 
комплексе (УВК) № 11 нашли 
пустую бутылку, в детском саду 
№ 32 – полные. А все сотрудники 
трезвые. 1 или 2 случая  – это слу-
чайность, 3 случая – это законо-
мерность или умысел?

Увольнение директора дет-
ского садика № 32 – это уже тре-
тий случай (включая УВК № 11 и 
школу № 1) увольнения руководи-
телей учебных учреждений под 
«давлением».

Коллектив детского сада № 32 и 
родители направили письмо главе 
профсоюза Тамаре Савельевне Чу-
гаевской с просьбой не допустить 
незаконного увольнения директора 
садика. Ответа нет.

В  беседе со мной глава про-
фсоюза Тамара Чугаевская сказа-
ла так: «Если человек прав, но не 
хочет защищать свои права, то как 
я могу его за щитить?»

Также она сказала, что Василец 
(руководитель Учебно-воспитатель-
ного комплекса № 11), Мельник 
(директор школы № 1) и Куница (за-
ведующая детским садом № 32) яв-
ляются высокообразованными, чест-
ными и порядочными педагогами.

«В итоге нашу комиссию, – 
продолжает А. Коцюбко, – интере-
суют критерии отбора претенден-
тов на должность руководителей 
учебных заведений. Это качество 
или деньги. Качество хромает, 
только вторая категория».

И, наконец-то, «свет пролил» 
на эту ситуацию мэр Житомира 
Сергей Сухомлин. На заседании 
городского исполкома 15 февраля, 
он сказал: «У нас є пропозиція по 
32 садочку. Добудувати і облаштува-
ти, щоб він міг дітей приймати. Ми 
будемо впроваджувати інклюзивну 
освіту, куди хочемо залучити десят-
ки мільйонів гривень». «Впроваджу-
вати інклюзивну освіту», «добудову-
вати і облаштовувати» будут также 
в житомирской школе и детском 
садике, но их номера неизвестны.

Продолжение следует.
P.S. Напоминаю, что депутат 

от Малёванки Моисеев – глава 
бюджетного комитета. Арендар-
чук по-прежнему не допускает к 
проверке специалистов Главного 
Аудиторского Управления (ГАУ, в 
прошлом КРУ). Платит штрафы 
и не допускает. Но если В. Арен-
дарчук – честный чиновник, он не 
должен мешать проведению про-
верки, и её нужно провести. Жи-
томиряне хотят знать, куда ушли 
собранные родителями деньги, а 
это 20 миллионов гривен.

Читайте моё расширенное 
интервью по этой теме в автор-
ской колонке на сайте «Журнала 
Житомира».

Марина Михальчук

Минулого року архе-
ологічна спадщина Жи-
томира поповнилась 
новими цікавими зна-
хідками. Невдовзі роз-
копки продовжаться, а 
от що буде на їх місцях 
пізніше, вже відомо.

Минулої осені на Великій Бер-
дичівській під час реконструкції 
тротуарів під землю провалився 
екскаватор, там житомиряни ви-
явили підземелля. Історики взяли-
ся вивчати цю випадкову знахідку. 
Нині вхід у підземелля закритий 
бетонною плитою, щоб туди не по-

трапляла волога. Навколо цієї теми 
досі ширяться чутки. Одні кажуть, 
що це може бути старовинний під-
земний тунель, інші припускають, 
це – підвальні приміщення старо-
винних будинків. Проте, усі згодні, 
що навесні у підземеллі можна 
буде знайти історичні артефакти.

Тоді ж у самому центрі міста 19 
жовтня розпочалися археологічні 
розкопки на Замковій горі. Зам-
кова гора є комплексною істори-
ко-археологічною пам’яткою, хоча 
більшість стародавніх будівель на 
ній не вціліли (оскільки були спо-
руджені з дерева і неодноразово 
потерпали від пожеж). Серед зна-
хідок були середньовічні монети, 
фрагменти скляного й керамічно-
го посуду та склепіння входів у ста-
ровинні підземелля. Завершили 
археологічну експедицію 18 груд-
ня. Вже незабаром археологічні до-
слідження мають продовжитися.

Також цього року у міській раді 
мають намір запланувати комплек-
сний благоустрій територій, що від-
крилися минулоріч. Зокрема – обла-
штувати оглядові майданчики для 
підземних знахідок та приміщень.

«Цього року пропонується 
розробити проектно-кошторис-
ну документацію з благоустрою 

територій археологічних дослі-
джень, які вже проведені та які 
планується провести», – розпові-
ла головний архітектор Житоми-
ра Євгенія Черкасова.

Нові археологічні досліджен-
ня розпочнуться лише після за-
твердження бюджету розвитку 
на 2017 рік.

Не можна торгувати 
з тими, хто вбиває 
наших хлопців 

Третій рік від початку війни 
Україна й досі продовжує тор-
гувати з окупантами та терорис-
тами. І поки українці «затягують 
паски» тугіше й тугіше, окремі 
чиновники та олігархи збага-
чуються коштом життів україн-
ських військових.

Торгувати з агресором озна-
чає підтримувати та фінансувати 
цього агресора. У лютому ви-
повнюється рівно три роки від 
початку розстрілів майданівців. 
Тоді (так само як зараз) влада 
продовжує наживатися у той 
час, коли українці гинуть, за-
хищаючи державу.

Три роки ми торгуємо з оку-
пантами та продовжуємо за-
куповувати в них вугілля. У той 
же час шахти, які знаходяться 
на західній Україні, поступово 
закриваються та скорочується 
кількість працівників. Невже за 
три роки країна, яка будує літаки 
та запускає ракети в космос, не 
змогла знайти альтернативу або 
замінника для вугілля з окупо-
ваних територій? Усе зводиться 
до того, що комусь дуже вигідно 
торгувати та робити усе мож-
ливе, щоб війна тривала. Адже 
дуже вигідно списувати на війну 
усі невдачі тут, де її немає.

Важко уявити, що під час 
другої світової війни Радянський 
союз продовжував би купувати 
в Німеччині товари. Якщо не 
робити рішучих дій, цей кон-
флікт триватиме дуже довго. 
Жодної торгівлі та економічної 
діяльності не може бути з цими 
територіями, поки вони не зна-
ходяться під контролем України.

Усі розмови про те, що без 
вугілля нам відключать світло, 
є брехнею та черговими «стра-
шилками» від уряду. Україна має 
надлишок електроенергії, части-
ну якої ще й експортуємо до ЄС. 
Якщо справді потрібно відклю-
чати на годину постачання елек-
троенергії – я особисто готовий. 
Адже українські бійці сидять в 
холодних окопах в той час як 
значна частина продовжує на-
солоджуватися комфортним 
життям. Якщо суспільство буде 
«тиснути» на владу, вона рано 
чи пізно почне діяти в інтересах 
людей, а не у своїх власних.

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»
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Моя женская энергия: 
личные секреты

Уход за собой
Уход за собой очень важен для 

женщины любого возраста, ведь это 
не только способ понравиться муж-
чине, а в первую очередь – доставить 
радость себе. Поэтому особенно важ-
но, находясь дома, делать прически, 
носить красивую одежду и хорошо 
выглядеть.

Когда я была в декрете и большую 
часть времени проводила дома, я 
готовилась к приходу мужа. Потому 
что он должен понимать, что самая 
красивая женщина – это его жена. 
Уже в обед я делала маску для лица, 
затем наносила легкий, но модный в 
наше время макияж «nude» (секрет 
которого – ровный тон лица), делала 
небрежный пучок на голове, чтобы 
все выглядело естественно и он не 
догадался, что все старания – для 
него. Затем накрывала скатертью стол 
и планировала наш семейный ужин.

Чаще всего женщины привыкли де-
лать макияж «на выход» – для кого-то 
(мужчины, клиентов, подруг) или для 
чего-то (для работы, фотосъемки, 
прогулки). Но больше всего это нуж-
но нам самим. Чтобы нравиться себе, 
проходя мимо зеркала, ведь когда 
мы нравимся себе – мы нравимся  
и остальным.

Массаж
Опять же согласно Ведическим зна-

ниям, женское тело нуждается в при-
косновениях. Иначе энергия застаива-
ется, давит на тело изнутри и вызывает 
негативные эмоции. Поэтому полезно 
иногда баловать себя мелочами и по-
сещать SPA и массажиста.

Волосы
Красивая прическа – это не про-

сто способ поднять себе настроение. 
Волосы для женщины и у женщины – 
это отражение их мыслей. И не важно, 
какой они длины, главное – чтобы они 
были чистыми и стильно уложенными. 
Возможно, это незамысловатый хвост 
или стильная стрижка.

Маникюр
К р а с и в ы е  р у к и  п р и в л е к а ю т 

внимание!  Руки выдают возраст 
женщины.  Так говорят.  Поэтому 
о ч е н ь  важ н о ,  ч то б ы  ру к и  б ы л и 
ухоженными. И это очень просто. 
После каждого мытья рук наносите 
увлажняющий крем, делайте ма-
никюр (пусть это не будет яркий 
лак, а прозрачный или бежевый, 
главное – правильная натуральная 
форма). Уже давно доказано, что 
длинные ногти и стилеты не только 
отталкивают мужчин, но и создают 
мнение как о неопрятной безвкус-
ной женщине, от которой хочется 
разве что поскорее сбежать.

Поэтому, милые Леди, любите себя 
красивыми…. продолжение следует!

Илона колодий – истина в тебе!
Вопросы автору можно  

задать по адресу: 
gloria.corporate@gmail.com

КолонКа

Талановиті та обдаровані: нагороди для 
маленьких житомирських розумників

Юлія Довбня

Житомир пиша-
ється своїми тала-
новитими дітьми – 
переможцями 
учнівських олімпі-
ад, конкурсів. Ми ці-
нуємо їхні здобутки, 
невтомне бажання 
бути кращими, але 
розум та інтелекту-
альні здібності дітей 
не завжди справед-
ливо оцінюють.

 Крім обласних етапів 
олімпіад, турнірів, конкур-
сів-захистів науково-дослід-

ницьких робіт, діти пока-
зують гарні результати на 
всеукраїнському рівні. При-
ємно, що щороку кількість 
розумників не меншає. Діти 
прагнуть успішно навча-
тись та отримувати нагоро-
ди за знання.

У Житомирі вже склалася 
традиція, за якою грамота-
ми та грошовими преміями 
нагороджують переможців 
всеукраїнських олімпіад з на-
вчальних предметів. У рей-
тингу регіону наші учні 8-й 
рік поспіль посідають перші 
місця в олімпіадах, конкурсі - 
захисті «Малої академії наук 
України», інтелектуальних 
турнірах, конкурсах.

«Стипендіатами  міського 
голови стали 217 учнів шкіл 
та вихованців позашкіль-
них закладів на суму 132,2 
тис. грн. В обласному етапі 
олімпіад брали участь 223 

учні, переможцями стали 
183, або 82% від числа учас-
ників, – розповідає завідувач 
науково-методичного цен-
тру управління освіти Жито-
мирської міської ради Тетя-
на Мяновська. – Проведення 
різних конкурсів та змагань 
об’єднує дітей, надаючи їм 
можливість реалізувати себе 
та проявити свої здібності».

За її словами, грошові пре-
мії отримують учні, які пере-
могли на олімпіаді з базових 
предметів на рівні міста, об-
ласті, а також на всеукраїн-
ському рівні, на конкурсі - за-
хисту науково-дослідницьких 
робіт «Малої академії наук 
України». В обласному етапі 
«Малої академії наук України» 
брали участь 80 учнів, з яких 
56 стали переможцями.

Абсолютний переможець 
отримає 300 гривень, за І міс-
це – 250 гривень; за II місце – 

200 гривень; за III місце –  
150 гривень.

«Щороку у нас змінюються 
критерії нагородження. Ми 
можемо нагороджувати або 
за перші місця, або ж допус-
каємо другі й треті місця за 
перемоги на всеукраїнських 
олімпіадах», – наголосила  
Тетяна Мяновська.

Також традиційне за-
охочення передбачено для 
учнів загальноосвітніх шкіл 
(конкурс «Обдарованість 
року»). Діти від 8 до 17 ро-
ків, які досягли певних успі-
хів і уславили Житомир на 
різноманітних конкурсах й 
змаганнях, нагороджують-
ся грошовими винагорода-
ми, що дозволяє отримати 
додатковий стимул у здо-
бутті знань. Цьогоріч трид-
цять переможців отрима-
ли грошову винагороду (по  
500 гривень). 

Проводи зими:  
Масляна у Житомирі

Юлія Скублєвська

Цьогоріч святку-
вати Масляну бу-
дуть два дні – 25 та 26 
лютого. Всього буде 
шість локацій.

У 2017 році новим місцем 
для святкування вперше стала 
Крошня (вулиця Северина На-
ливайка, 12-а).

«Сподіваємося, перший 
млинець не буде комом», – 
прокоментував відповідаль-
ний за проведення свята у цій 
локації депутат міської ради 
Володимир Тичина.

25 лютого з 12 до 16 години 
свято відбудеться у Гідропар-
ку, мікрорайонах Маликова, 
Польова та Крошня, а також 
на вулиці Михайлівській. Зо-
крема, на Михалівській обла-
штують дитячу зону.

У Гідропарку (Чуднівське 
шосе, 3) буде облаштовано 
спортивно-розважальну зону 
з віджиманнями, перетягуван-
ням канату, ярмарком дитячих 
виробів та дитячими забавами. 
Також там відбуватимуться 
традиційні народні та риту-
альні розваги. Переможців 

конкурсів нагородять призами. 
«Хочеться, щоб наше місто від-
родилося через загальноміські 
свята», – розповів громадський 
активіст Олег Земнухов.

У мікрорайоні Маликова 
(бульвар Польський, 13) ви-
ступить оркестр Військового 
інституту. Також буде ігрова та 
концертна програма.

На Польовій (Фонтан «Кос-
монавт») проведуть конкурси 

для дітей та дорослих, висту-
патимуть художні колективи.

На Крошні пройде конкурс 
мангалів та багато інших. Усіх 
охочих частуватимуть млин-
цями та спалять традиційне 
опудало Зими. Активну участь 
у проведенні свята візьмуть 
представники профтехосвіти 
(Житомирського ліцею харчо-
вих технологій), які готувати-
муть для гостей свята млинці.

А 26 лютого з 12 до 19 го-
дини народні гуляння про-
ходитимуть у парку іме-
ні Гагаріна – з концертом, 
театралізованими дійствами, 
майстер-класами, конкур-
сами та розвагами. Запро-
шуємо житомирян та гостей 
міста приєднатися до святку-
вання Масляної та поринути 
у його атмосферу. Смачних 
вам млинців! 
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реорганізація житомирських ПТУ:  
геніальна інновація чи крах профтехосвіти?

Анастасія Кузьмич

На засіданні 19 сесії 
Житомирської місь-
кради 16 лютого за-
ступник мера Матвій 
Хренов презентував 
план оптимізації та ре-
організації ПТУ міста.

Як розповів під час презен-
тації плану реорганізаці ПТУ 
заступник житомирського 
міського голови Матвій Хренов, 
нині ці навчальні заклади міс-
та є джерелом нераціонально-
го використання бюджетних 
коштів.За його словами, серед-
ньообласний і середньодержав-
ний показник рідко перевищує 
25 тис. грн на одну дитину, в 
той час як в Житомирі є ПТУ, 
де навчання однієї дитини об-
ходиться більш як в 50 тис. грн.

Заступник міського голо-
ви пояснює, що оптимізація 
відбуватиметься поетапно і її 
метою не є закриття якихось 
закладів, скорочення штату чи 
зменшення кількості дітей.

Згідно з задумом, реформу-
вання системи професійно-тех-
нічної освіти в Житомирі відбу-
ватиметься у 3 етапи:

1. До квітня цього року Мі-
ністерство освіти і науки прово-
дить реструктуризацію;

2. Підготовчий етап до про-
ведення реструктуризації;

3. Протягом наступних двох 
років проведення заходів щодо 
оптимізації мережі центрів 
профтехосвіти.

Також уже починаючи з 
цього року, планують форму-
вати регіональне замовлення 
виключно за спеціальностями, 
які необхідні ринку праці та за 

галузевою спрямованістю.
На базі тих закладів, які іс-

нують на даний момент, збира-
ються створити 4 центри:

1. Центр профтехосвіти 
сфери обслуговування.

2. Центр профтехосвіти про-
мислово-технічного напрямку.

3. Центр профтехосвіти 
інженерно-будівельного на-
прямку.

4. Центр багатопрофільної 
профосвіти.

Центр профтехосвіти сфе-
ри обслуговування об`єднає 4 
ПТУ: Житомирський профе-
сійний ліцей легкої промис-
ловості, Житомирське вище 
професійне училище сервісу та 
дизайну, Житомирський про-
фесійний ліцей сфери послуг 
і Житомирський професійний 
ліцей харчових технологій.

До Центру профтехосвіти 
промислово-технічного на-
прямку мають увійти 2 ПТУ: 
Житомирський професійний 
політехнічний ліцей № 6 і Вище 
професійне училище ЖДУ.

До складу Центру профте-
хосвіти інженерно-будівель-
ного напрямку увійдуть Жи-
томирське вище професійне 
училище будівництва і дизай-
ну, ПТУ № 5 м. Житомира і 
Центр професійно-технічної 
освіти м. Житомир.

Ну а Центр багатопрофіль-
ної профосвіти складатиметься 
з одного закладу – ПТУ № 13.

«Від нас всі документи вже 
подані до Міністерство. Не 
пізніше ніж в квітні, ми має-
мо отримати від Міністерства 
всі необхідні документи щодо 
реорганізації за для того, щоб 
люди, які працюють в цих ПТУ, 
відповідно до законодавства 
були попереджені за 2 місяці 
до відпустки», – зазначив Мат-
вій Хренов.

Також він наголосив, що 
всі діти, які зараз навчаються, 

отримають освіту за тими про-
фесіями, які вони обирали при 
вступі. Але вже з 1 вересня, під 
час набору, буде формуватися 
регіональне замовлення по Жи-
томиру і на навчання набирати-
муть тільки за тими спеціаль-
ностям, які реально необхідні 
місту і району.

Нині училища потребують 
фінансування у розмірі понад 
100 млн грн, котрі мають виділя-
тися з міського бюджету. Як пові-
домив Матвій Хренов, за попере-
дніми розрахунками внаслідок 
реорганізації у 2017 році вдасть-
ся заощадити 10-15 %, а в 2018 – 
20-30 %. Стосовно ж співфінансу-
вання з областю, то наразі про це 
говорити зарано. Не обійдеться 
й без кадрових змін. Однак за-
ступник мера запевнив, що ско-
рочувати кількість майстрів не 
будуть, оскільки кількість учнів 
не зміниться. Скорочуватимуть 
лише адміністративний і техніч-
ний персонал, однак наскільки – 
поки що невідомо. Того ж дня, 16 
лютого, на засіданні сесії депута-
ти ухвалили рішення виділити з 
міського бюджету 20 млн грн на 
забезпечення роботи ПТУ в пер-
шому кварталі.

Очікування і реальність: 
що думають про реформу 
керівники навчальних закладів

Поки влада впевнено пре-
зентує реформу в галузі освіти 
і наголошує на перевагах но-
вовведень, керівники профте-
хучилищ мають свою думку з 
приводу цієї ситуації.

Як написали нам у листі-від-
повіді представники дирекції 
Житомирського професійного 
політехнічного ліцею, вирішен-
ня проблеми великої кількості 
професійно-технічних навчаль-
них закладів вони вбачають 
в оптимізації мережі ПТНЗ 
та створенні закладів нового 
типу – профільних центрів для 
забезпечення розвитку галузей 
економіки міста, вивчення за-
питів роботодавців.

«Модернізації потребує ма-
теріально-технічна база ПТНЗ. 
Немає сумнівів, що професій-
но-технічна освіта потребує 
суттєвих змін і комплексного, 
виваженого підходу в реформу-
ванні. В умовах гострої нестачі в 
країні кваліфікованих робітни-
чих кадрів не здійснено моні-
торинг ринку праці. З’явилася 
потреба в підготовці робітни-
чих кадрів нового формату, що 
базується на широких компе-
тенціях, із різними формами 
інтеграції, з оновленим змістом 
навчання», – йдеться у відповіді 
директора ЖППЛ Олега Чижа 
та голови профспілкового комі-
тету Федора Нікончука.

На думку дирекції навчаль-
ного закладу, переваги ново-
створених профільних центрів 
полягають в об’єднанні зусиль 
у створенні матеріально-техніч-
ної бази для підвищення кон-
курентної привабливості про-
фесійної освіти й розширенні 
спектру підготовки з робітни-
чих професій. У центрах буде 
акумульовано кращі адміні-
стративні та педагогічні кадри

«Недоліки також очевидні, – 
пишуть далі Олег Чиж і Федір 
Нікончук. – Будь-яка реоргані-
зація потребує покрокової реа-
лізації, відповідного проміжку 
часу та прийняття виважених 
управлінських рішень. Пробле-
ми відчули вже сьогодні».

Як пише дирекція навчаль-
ного закладу, Житомирська 
міська рада не передбачила ко-
шти для фінансування ПТНЗ в 
повному обсязі на 2017 рік, що 
призвело до затримки виплати 
стипендій учням, соціальних 
виплат дітям-сиротам. Виділе-
ними коштами не покривають-
ся всі витрати на утримання за-
кладів, а в подальші місяці 2017 
року взагалі повна невизначе-
ність щодо фінансування ПТНЗ. 
У більшості обласних центрів 
України між міськими радами 
та ПТНЗ знайдено компроміс і 
подібних проблем не буде.

«Важко зрозуміти позицію 
Міністерства освіти і науки 
України у створенні ситуації, 
коли викладачі в одному ко-
летиві поділені на ІІ катего-
рії: викладачі загальноосвітніх 
предметів отримують значно 
підвищену заробітну плату 
з 01.01 2017, а всі інші педаго-
гічні працівники – можливо з 
01.09.2017.

Заступник Міністра освіти 
і науки України Павло Хобзей 
визначив ситуацію, що склала-
ся у місті Житомирі як унікаль-
ну. Питання до місцевої влади: 

ми претендуємо на звання най-
кращих реформаторів краї-
ни?» – підсумувує керівництво 
Житомирського професійного 
політехнічного ліцею.

Однак не всі очільники на-
вчальних закладів такі стрима-
ні та лояльні у своїх коментарях. 
Відтак директор Житомирсько-
го професійного ліцею харчо-
вих технологій Анатолій Шма-
люк категорично не підтримує 
запропоновану реформу.

«Я ставлюся до цього не-
гативно. Люди, які її роблять, 
професійно неграмотні. В 
Україні йде війна, і сьогодні 
як ніколи потрібні робітничі 
руки, щоб промисловість пра-
цювала, а вони займаються по-
дальшим розвалом. Взялися за 
освіту, тепер – за профтехосві-
ту, далі – за медицину. Якраз 
за ті галузі, на яких тримається 
економіка, – стверджує Анато-
лій Шмалюк. – Ви подивіться, 
як вони ставлять питання: “нам 
потрібні фахівці для міста Жи-
томира”. А прихолять-то люди 
не тільки з Житомира, а з усі-
єї області. І чому вони йдуть у 
профтехосвіту? Тому що у них 
немає  коштів навчатися в ви-
щих навчальних закладах, де 
ми їх навчаємо і даємо робо-
ту. Об'єднувати сферу послуг і 
харчову промисловість можуть 
тільки дуже далекі від цього 
люди, адже це дуже різні галузі 
Я вважаю, що це страшна по-
милка як на рівні Житомира, 
так і на рівні держави», – наго-
лосив директор Житомирсько-
го професійного ліцею харчо-
вих технологій.

То, може, не все ті реформи, 
які влада пропонує впровади-
ти, є вдалими? І, можливо, вар-
то було б порадитися з керівни-
ками навчальних закладів, щоб 
дізнатися їхнє бачення ситуа-
ції, що склалася з професійно-
технічною освітою Житомира?
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Леонід
ГроМік,

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

Крутний момент  
Тема питання про крутний мо-

мент дуже важлива. Справа в тому, 
що автолюбителі часто плутають 
поняття «крутний момент» і «оберти 
двигуна». У більш поінформованих 
водіїв крутний момент асоціюють 
з дрифтом (техніка проходження 
поворотів і вид автотранспорту, що 
характеризуються використанням 
керованого заносу на максимальній 
швидкості). Мушу засмутити – нічого 
спільного між ними немає.

Простіше кажучи, крутний мо-
мент – це розгін двигуна до певної 
кількості обертів і тільки після цього 
відбудеться «народження», так 
би мовити, «другого дихання» і 
включиться максимальний крут-
ний момент. Додавши газку, після 
другого дихання, весь «підкапот-
ний табун» пожене автомобіль 
стрімкіше. Чим більший крутний 
момент і чим меншим буде кіль-
кість максимальних обертів, тим 
«жвавіше» і швидше буде їзда на 
такому транспортному засобі.

Від чого залежить крутний мо-
мент? Основна залежність – від 
літражу або об’єму двигуна . Співвід-
ношення максимальної потужності 
двигуна, кількості його обертів та 
обертів при максимальному момен-
ті, називається еластичністю двигуна. 
Еластичний двигун може їхати на 
невеликій швидкості на високих 
передачах. Максимально еластич-
ний двигун з хорошим показником 
максимально крутного моменту до-
зволить вам отримувати справжнє 
задоволення від їзди. Крутний мо-
мент постійно змінюється з обертами 
двигуна. Трактор може тягнути плуг, 
бо в нього крутний момент почина-
ється з низу, а якщо спробувати тяг-
нути плуг болідом формули 1, то ми 
спалимо зчеплення, бо там крутний 
момент дуже на високих обертах. 
Будь-який крутний момент двигуна 
можна збільшити або зменшити за 
допомогою КПП (коробка переми-
кань передач) та головної пари.

Варто згадати редуктор «копійки» 
2101 і модель 2103 з різною кіль-
кістю «зубів» на шестерні головної 
передачі і відповідно різні швидкісні 
можливості. Якщо водії використову-
ють зчеплення для крутіння коліс на 
місці – це технічна безграмотність, 
шкода й невдячність своєму «заліз-
ному коню» у вигляді спалювання 
зчеплення, передчасному зношенні 
гуми та ходової частини. Автомо-
білі з крутним моментом на низах 
1500-2500 об/хв. рушають з місця 
без пробуксовування коліс. А водій 
з досвідом і мисленням вправно 
використовує крутний момент свого 
«залізного друга».

КуточоК

ВоДІЯСкандал: у Житомирі до Небесної 
сотні зарахували 5 «беркутівців»

Анна Сергієнко

У Житомирі 20 
лютого, як і по всій 
Україні, вшановували 
пам'ять Небесної Со-
тні. Однак у якийсь 
момент щось пішло 
не так – на ново-
му банері з'явилися 
портрети людей, які 
стояли по той бік 
барикад.

Напередодні річниці трагіч-
них подій Революції Гідності у 
Житомирі вирішили замінити 
старий банер на новий. Однак 
після оновлення виявилося, що 

до числа героїв Небесної Сотні 
зарахували п’ятьох загиблих 
«беркутівців». Таке поєднання 
викликало шквал обурення се-
ред житомирян.

На думку заступника голо-
ви комісії з питань протидії 
корупції, люстрації, правової 
політики, боротьби зі злочин-
ністю при Житомирській ОДА 
Ігоря Малі, цей інцидент не був 
випадковістю.

«Була досить велика комісія 
і обговорювався цей банер не 
один день, тобто помилки там 
бути не могло. Просто переві-
ряли реакцію людей – як вони 
сприймуть. Цим «наплювали 
в душу» матерям, друзям, дру-
жинам і дітям тих, хто загинув 
на Майдані в ці пам’ятні дні, – 
говорить Ігор Малі. – Ця група 
людей (причетна до замовлення 
й виготовлення банера – прим.
ред.) усім досить відома – це 

група Арашуняна. Коли був по-
мічений цей факт, вони ввечері 
з Пучичем прибігли й заклеїли 
обличчя "беркутівців" прапо-
ром України. Наступного дня 
представники «Правого секто-
ру» зірвали цей банер, і Арашу-
нян прийшов зі своєю групою 
й повісили такий самий, тільки 
вже без "беркутівців"».

Ігор Малі переконаний, що 
це – вандалізм і виклик сус-
пільству, не мають лишитися 
безкарним.

«Ми розуміємо, що "берку-
тівці" віддавали життя, викону-
ючи накази Міністра оборони і 
Міністра МВС. Якщо їх пам’ять 
хочуть увічнити – для цього у 
нас є УВС, є пам’ятна дошка, є 
стелла, де можуть вибити їхні 
прізвища, бо люди загинули, 
виконуючи свій обов’язок. Але 
їм не місце на стенді пам’яті 
Небесної Сотні», – перекона-

ний заступник голови комісії 
з питань протидії корупції, 
люстрації, правової політики, 
боротьби зі злочинністю при 
Житомирській ОДА.

Також Ігор Малі повідомив, 
що за тією інформацією, якою 
вони наразі володіють, макет 
банеру розроблявся управлін-
ням у справах сім’ї, молоді та 
спорту Житомирської міської 
ради і друкувався коштом міс-
цевого бюджету. Другий же 
банер, який зараз висить перед 
облдержадміністрацією, друку-
вався коштом члена виконавчо-
го комітету Руслана Годованого.

«Ми не залишимо цього і 
з’ясуємо, хто за цим усім сто-
їть», – наголосив Ігор Малі.

В одному з реєстрів жур-
налісти «20 хвилин» знайшли 
платіжку щодо транзакції на 
суму 3500 грн між управлінням 
у справах сім’'ї, молоді та спор-
ту ЖМР і ТОВ «Меджик прінт», 
датовану 16 лютого цього року.

Однак начальник вищезаз-
наченого управління Ірина Ко-
вальчук спростувала інформа-
цію щодо їхної причетності до 
замовлення і виготовлення бане-
ра пам’яті героїв Небесної Сотні 
й повідомила, що даний платіж 
стосується іншого замовлення.

Хто допустився прикрої по-
милки, котра поставила «на 
вуха» все місто і де тепер скан-
дальний банер – поки що лиша-
ється незрозумілим.

на ремонт житомирських доріг виділять 
40 млн грн, а «напланують» на 100 млн

Анастасія Кузьмич

У Житомирі з при-
ходом весни тради-
ційно почнеться 
ремонт доріг. Цього 
разу з міського бю-
джету планують 
виділити близько 
40 млн гривень.

Як повідомив під час бри-
фінгу 21 лютого житомирський 
міський голова Сергій Сухом-
лин, у цьому році на аварійний 
і поточний ремонти доріг за 
програмою КП «УАШ» (Управ-
ління автодоріг) гроші вже за-
кладені. Питання капітального 
ремонту розглядатиметься на 
найближчій сесії міськради, яка 
відбудеться 9 березня.

«Минулого року ми виді-
ляли на капітальний ремонт 
доріг 24 мільйони гривень. 
Перша сума, яку ми плануємо 
виділяти – це 40 мільйонів гри-
вень, але проектів робитимемо 
на суму близько 100 мільйонів. 
Якщо буде перевиконання бю-
джету (а я дуже на це сподіва-
юся), то в цьому році на дороги 
буде виділено достатньо вели-
кий ресурс», – зазначив Сергій 
Сухомлин.

Цьогоріч на вулицях Жито-
мира практикуватимуть одразу 
3 види ремонту. Починаючи з 
березня почнеться аварійний 
ремонт доріг. Як пояснив мер, 
спеціальна машина – реци-
клер – розігріватиме старий ас-
фальт, який катком трамбувати-
меться в яму без фрезирування.

«Завдання цього виду ре-
монту – максимально швидко 
залатати ті проблемні ділянки, 
які є. Цей ремонт не передба-
чає жодної гарантії. Ми пови-

нні старим асфальтом поки за-
крити ями. Це перша частина 
ремонту», – пояснює Сергій Су-
хомлин. Вартість таких заходів 
складає 90 грн/м².

Друга частина – це поточ-
ний ремонт, який передбачає 
фрезерування ям, підготовку, 
обробку країв і укладання  
нового асфальту.

«Цей ремонт робиться з 
огляду на те, що немає фінансо-
вої можливості повністю пере-
асфальтувати вулицю або зро-
бити абсолютно нове покриття. 
У мене до четверга буде графік 
по всіх видах і часу проведення 
ремонтних робіт на дорогах», – 
анонсував міський голова.

Капітальний ремонт по-
чнеться вже з середини квітня, 
коли просохне ґрунт, однак від-
буватиметься він лише на дея-
ких вулицях, оскільки є досить 
дорогим – 550 грн/ м².

За словами Сергія Сухомли-
на, у 2017 році в Житомирі буде 

проведено капітальний ремонт 
і повна заміна підземних кому-
нікацій по вулиці Східній, де 
більше року тому стався порив 
каналізаційного колектора.

«У цьому році на вулиці 
Східній до вулиці Бориса Тена 
ми плануємо провести капі-
тальний ремонт дороги з під-
кладкою, заміною комуніка-
цій і верхнім шаром якісного 
асфальту. Ресурсів на заміну 
комунікацій і капітальний ре-
монт доріг на Київській або 
Бердичівській на даний момент 
немає, – зізнається мер. – Після 
цього плануємо робити ремонт 
без заміни підкладки, але з 
абсолютно іншою якістю ас-
фальту. Це буде шар на менше 
7 сантиметрів, і на центральних 
вулицях у цьому році – Берди-
чівська, Київська – буде відбу-
ватися заміна верхнього шару 
асфальту разом з підняттям і 
зміцненням люків», – пообіцяв 
Сергій Сухомлин.
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Сесія Житомирської міськради: політична 
«розминка» і відкладені перспективи

Микола Корзун

Ще задовго до свого 
початку сесія Жито-
мирської міськради, 
запланована для про-
ведення на 16 лютого 
2017 року, була розподі-
лена на дві частини.

Мер Житомира Сергій Сухом-
лин навіть розпорядження про 
продовження сесії на 23 лютого 
видав, зауваживши при цьому, 
що сесія 16 лютого буде короткою. 
Однак, попри такі застереження, 
подій, які заслуговують на увагу 
житомирян, у четвер, 16 лютого 
2017-го року, вистачало.

Блокаду не підтримали,  
зате взялися захищати ТТУ

У Житомирі сесії міської ради 
традиційно розпочинаються із 
гучних акцій пікетувальників - 
протестантів, або ж – великим зі-
бранням активістів, які приходять 
до сесійної зали зі своїми, «най-
гарячішими» питаннями. Цього 
разу зала також не пустувала, 
а великий гурт воїнів-афганців 
прибув на сесію із доволі незвич-
ною за нинішніх умов метою: во-
їни-інтернаціоналісти прийшли 
подякувати міській владі за отри-
мане напередодні житло для своїх 
побратимів. Церемонія подяки 
тривала не більше п’яти хвилин, 
а далі депутати розпочали звич-
ну для себе роботу. Порядок ден-
ний сесії одразу скоротився на два 
десятки пунктів, які належним 
чином не були готовими для роз-
гляду. Проте відсутність раніше 
задекларованих питань, які авто-
матично переносились на пізні-
ший термін, одразу була компен-
сована цілим «букетом» виступів 
і політичних заяв, які затяглися 
на цілу годину. Першим перед 
депутатами виступав народний 
депутат України Борислав Розенб-
лат, який одразу заговорив про 
події блокади на сході України. 
Нардеп наголошував на тому, що 
Україна не готова обходитися без 
антрацитового вугілля з Донба-
су, закликав «не з’ясовувати, хто 
правий, а хто винуватий» і запро-
понував створити єдиний фронт, 
відклавши «на потім» відставку 
Уряду України та перевибори до 
Верховної Ради. Все це – через єди-
ну причину, бо «йде війна».

Звісно, подібна риторика на-
родного депутата не влаштову-
вала багатьох його «молодших» 
колег зі складу депутатів Жито-
мирської міської ради, які «від-

повіли» Бориславу Семеновичу 
зливою гострих запитань. Пред-
ставники фракції «Самопоміч», 
на відміну від Борислава Розенб-
лата, запропонували колегам-де-
путатам ухвалити Звернення до 
керівників України щодо визна-
ння квазіутворень «ЛНР» і «ДНР» 
окупованими територіями. Зро-
зуміло, представники «Самопо-
мочі» наполягали на важливості 
блокування так званої «торгівлі» 
з територіями, контрольованими 
терористами-бойовиками. Од-
нак у цей момент свою позицію 
щодо «блокадного» питання ви-
словив мер Житомира Сергій Су-
хомлин, який закликав депутатів 
подумати не лише про українців, 
які живуть на «нашій» території, 
але й на тих (хто живе у районах, 
контрольованих і керованих Ро-
сією). Такий словесний «пасаж» 
мера Житомира виглядав дещо 
несподівано, адже раніше Сергій 
Іванович у подібному «ключі» не 
говорив. Хтозна, як саме риторика 
міського голови вплинула на при-
сутніх, однак підтримки звернен-
ня депутатів від «Самопомочі» у 
залі житомирської міськради 16 
лютого 2017 року так і не одержа-
ло: визнати доцільною блокаду 
окупованих територій погодило-
ся лише 12 депутатів. Але звер-
нення до Уряду України, яке зачи-
тав депутат від фракції БПП Юрій 
Мойсеєв (стосовно зменшення 
тарифів для міського електро-
транспорту), підтримали майже 
усі присутні на сесії депутати жи-
томирської міськради. На цьому, 
власне, й завершилася «політич-
на» частина сесійного засідання, 
коли депутати звертали увагу на 
події всеукраїнського масштабу.

Для ПТУ передбачили 
зарплатню і …реформи

Далі депутати взялися за роз-
гляд найбільш актуального на той 
день питання. І швидко вирішили 
питання про виділення коштів 
для зарплат педагогам десяти 
житомирських ПТУ, які у 2017-
у році отримуватимуть платню 
за рахунок бюджету міста. Поки 
що працівникам ПТУ депутати 
житомирської ради передбачили 
фінансування лише на перші три 
місяці нинішнього року. Потім 
потрібні для ПТУ кошти депутати 
виділять ще на три місяці, а вже 
наприкінці весни чи влітку 2017-го 
замість десяти ПТУ у Житомирі 
буде утворено чотири професійні 
центри, які на повну потугу за-
працюють із 1 вересня поточного 
року. Тоді міськрада виділятиме 
кошти вже на реформовану мере-
жу професійно-технічної освіти.

А 16 лютого 2017 року депута-
ти безпосередньо взялися за ре-
формування футбольного життя 

міста: спочатку перейменували 
торік створений футбольний клуб 
«Житомир» на давно популяр-
ну у Житомирі «футбольну» на-
зву «Полісся», а потім прийняли 
нову редакцію «Статуту» міської 
ДЮСШ з футболу.

Так само швидко депута-
ти вирішили виділити 250 ти-
сяч гривень для облаштування 
пам’ятника-меморіалу Героям 
Небесної сотні, спорудженням 
якого опікується Житомирська 
обласна рада. Голова депутатської 
комісії з гуманітарно-соціальних 
питань Наталія Леонченко запро-
понувала прозвітуватися під час 
сесії перед депутатами міському 
управлінню культури. Враховую-
чи недавнє призначення нового 
керівника управління Ніни Ря-
бенко, звіт про життя і розвиток 
культури у Житомирі депутати 
вирішили заслухати аж напри-
кінці весни 2017-го року.

Ще за кілька хвилин, незадов-
го до першої «великої» перерви 
під час сесії, депутатам було за-
пропоновано презентацію «Муні-
ципального енергетичного плану 
міста Житомира». Презентувати 
«енергетичний план» взявся на-
чальник відділу департаменту еко-
номіки Житомирської міськради 
Борис Пахолюк. Депутати, перед 
тим, як послухати презентацію 
молодого фахівця, пропонува-
ли послухати керівника Бориса 
Пахолюка – Миколу Кострицю. 
Мовляв, у залі сидить керівник 
департаменту, а його підлеглий 
презентує важливий для розви-
тку міста документ. Але мер Жи-
томира наполіг на тому, аби саме 
Борис Пахолюк виступив перед 
депутатами. Потім стало зрозумі-
ло чому. Саме Борис Пахолюк (за 
інформацією, яка того дня «гуля-
ла» сесійною залою житомирської 
міськради), має невдовзі стати од-

ним із новопризначених заступни-
ків мера Житомира. Звісно, Сергій 
Сухомлин хотів показати канди-
дата на посаду свого заступника 
з найкращого боку в ході виступу 
перед депутатами, аби у них під 
час майбутнього голосування за 
кандидатуру Пахолюка було най-
менше запитань. Загалом, виступ 
Бориса Пахолюка, у якому йшло-
ся про те, як потрібно писати ці-
льові програми з питань розвитку, 
виглядав наче процедура захисту 
гарно підготовленої «кандидат-
ської» дисертації. Слова чиновни-
ка про те, що Житомир має стати 
центром ремесел, підприємни-
цтва та виробництва органічної 
продукції (і загалом – містом, у 
якому народжуються генії), за 
нинішніх умов сприймалися що-
найменше з іронією. Тим більше, 
що кошти для новацій та впрова-
дження нових програм промовець 
запропонував шукати в сфері кре-
дитів та грантів від міжнародних 
фінансових установ.

Кадрові «відставки»  
та призначення відкладено 
на березень

Хтозна, з якими критеріями 
будуть підходити депутати Жи-
томирської міської ради до питан-
ня про призначення заступників 
мера Житомира, але зрозуміло, 
що для депутатів куди важливі-
шим є вміння «зама» організувати 
реальну роботу міських служб, 
підприємств та організацій. 
Саме прогалини у роботі кому-
нальників міста під час зимових 
снігопадів, так само, як і ситуа-
ція на шляхах міста Житомира 
(які сьогодні виглядають, наче 
після бойових дій), змушують 
мера Житомира шукати собі ко-
мунального «зама» – заміну для 
Олександра Фещенка. Хто займе 

досі вакантний кабінет першо-
го заступника міського голови, 
також незрозуміло не лише для 
депутатів, але й для самого Сер-
гія Сухомлина, який, схоже, поки 
що просто зволікає із кадровими 
призначеннями. Хоча якраз на 
сесії 16 лютого 2017 року питання 
про призначення нових заступ-
ників мера Житомира мало бути 
ледь не основним. Проте не стало, 
а це означає, що наступна сесія 
житомирської міської ради, яку 
Сергій Сухомлин пообіцяв про-
вести у першій декаді березня, 
буде значно щедріша не лише на 
емоції та запальні виступи, але й 
на справжні сюрпризи, про існу-
вання яких сьогодні можна лише 
здогадуватися. (Також і в частині 
кадрових відставок та призна-
чень). У мера Житомира, по суті, 
немає іншого виходу як негайно 
розпочати «ремонт» у складі своєї 
«команди».

Весна не лише покаже,  
але й запитає

Весна 2017 року виявиться 
особливо складною не лише для 
житомирян, але й для влади міс-
та. «Гріхи» і прорахунки, а також 
невиконані минулорічні обіцян-
ки треба буде якомога швидше 
виправляти і наздоганяти згаєне. 
До розритих скверів і незавер-
шеної тротуарної «модерніза-
ції» у Житомирі додалася про-
блема жахливого стану багатьох 
вулиць обласного центру через 
понівечене шляхове покриття. І 
всьому цьому треба негайно да-
вати лад. А вже потім братися 
до розвитку. Інакше ані підпри-
ємництво, ані ремесло, ані, тим 
більше – органічне виробництво, 
у Житомирі не приживуться. І 
де, за таких умов, у нас візьмуть-
ся генії? Відповісти складно!
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Житомиряни можуть 
отримати міжнародне 
посвідчення водія

У межах імплементації євро-
пейських угод в Україні внесли 
зміни до процедури отримання 
та користування посвідченням 
водія. Територіальні сервісні 
центри МВС України з 9 лю-
того вперше почали видавати 
міжнародні посвідчення водія. 
отримати таке посвідчення 
можна за наявності національ-
ного посвідчення водія, при 
цьому національне посвідчення 
не вилучається.

Вартість послуги складе 34 грн 
16 коп. Таке посвідчення важливо 
для громадян України, які працю-
ють за кордоном або тимчасово 
проживають за межами України, 
а також для тих, хто збирається 
подорожувати автотранспортом.

Плюси отримання між-
народних водійських прав 
можна звести до наступних:

– можливість управляти ма-
шиною більш ніж в двохстах 
країнах світу;

– можливості оренди тран-
спорту і його страхування;

– можливість зручного пере-
сування;

– немає необхідності в про-
ходженні будь-яких іспитів.

Завдяки міжнародному по-
свідченню розширюється пере-
лік країн, де громадяни зможуть 
користуватися транспортними 
засобами. Отримання міжнарод-
ного посвідчення водія дозволить 
керувати транспортними засоба-
ми на території тих країн, які при-
єдналися до Женевської Конвенції 
про дорожній рух 1949 року – це 
значно розширює географію.

Національним посвідченням 
водія можна було користуватися 
лише на території країн, що при-
єдналися до Віденської конвенції 
про дорожній рух 1968 року. 
Міжнародне посвідчення во-
дія – це нова послуга сервісних 
центрів МВС, яка раніше не була 
доступна в МРЕВ.

Міжнародне посвідчення во-
дія будуть видавати на місці, без 
складання іспитів, на підставі 
національного посвідчення водія, 
терміном дії на 3 роки.

За детальними роз`ясненнями 
та консультаціями з будь-яких пра-
вових питань – звертайтесь у міс-
цеві центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги:

Бердичівський місцевий 
центр – вул. Чорновола, 9, тел.: 
(04143) 4-14-42

Житомирський місцевий 
центр – вул. Гагаріна, 47, тел.: 
(0412) 43-01-76

коростенський місцевий 
центр – вул. Сосновського, 
28-Г, тел.: (04142) 5-09-45,49

новоград-Волинський міс-
цевий центр – вул. івана Фран-
ка, 31-А, тел.:(04141) 2-15-82

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

КолонКа

Жертви аферистів: у Житомирі 
почастішали випадки шахрайства

на Житомирщині трьох  
маленьких дітей батьки замкнули  
у холодній хаті: діти госпіталізовані

Юля Довбня

«Готуйте гроші – 
ваш син потрапив 
у ДТП, поліцію чи 
медичний заклад» – 
останнім часом поді-
бні телефонні дзвінки 
надходять мешканцям 
Житомирської облас-
ті. Про те, як не стати 
жертвою шахраїв, роз-
повіли у поліції Жито-
мирщини.

Протягом 2016 року більше 
1,5 тис. жителів області стали 
жертвами шахрайства. З по-
чатку року до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань уже вне-
сено інформацію про 250 фактів 
шахрайств.

Як повідомив заступник на-
чальника ГУНП області Артем 
Лисогор, шахраї вигадують різ-
ні історії про те, як люди потра-
пляють у халепу. Телефонують 
сім’ям і пропонують відкупити 

їхніх рідних від прикростей, на-
віть інколи видають себе за ро-
дича, якому терміново потрібна 
допомога.

«Зловмисники телефонують 
на міський або мобільний те-
лефон, і, представившись спів-
робітниками правоохоронних 
органів або родичами, повідо-
мляють житомирянам про по-
дію або трагедію, яка сталася з 
їх рідними і близькими людь-
ми. Вводячи в оману, зловмис-
ники не дають громадянам часу 
для оцінки отриманої інформа-
ції. Люди, перебуваючи в стані 
афекту, не перевіряють отрима-
ну інформацію і перераховують 
великі суми грошових коштів 
на розрахункові рахунки шах-
раїв», – сказав він.

На сьогодні поліція має в 
розробці декілька груп осіб, 
які вчиняють дані злочини на 
території Житомирської об-
ласті. За словами Артема Ли-
согора, найчастіше жертвами 
шахраїв стають літні люди. 
«Вони довірливі, не звикли 
весь час бути напоготові і, го-
ловне, набагато менше знають 
про сучасні способи шахрай-
ства. За допомогою Інтернету 
зловмисники збирають і ана-

лізують інформацію про май-
бутню жертву і його близьких 
родичів. Найпростіший спо-
сіб дізнатися про людину і 
його друзів – соціальні мере-
жі. З відкритих джерел шахраї 
можуть отримати достатньо 
інформації, щоб досягти сво-
єї головної мети – шокувати 
жертву, змусити її повірити в 
широкі можливості того, хто 
телефонує».

Жертвою шахраїв стала 
житомирянка Таїсія Іванівна – 
вчителька з 46-річним стажем, 
яка віддала свої заощадження. 
Уночі вона отримала телефон-
ний дзвінок – повідомили, що 
її син потрапив у ДТП і що 
потрібна велика сума коштів, 
аби йому допомогти. Жінка 
була упевнена, що розмовля-
ла зі своїм сином. За коштами 
під’їхав молодий чоловік і за-
брав 4 тисячі доларів. І лише 
наступного дня, коли зателе-
фонував її син, вона зрозуміла, 
що це було шахрайство.

Відповідно до чинного за-
конодавства, злочинці мають 
відшкодовувати матеріальні 
збитки, завдані шахрайством. 
Також свою історію розповіла 
пенсіонерка Зоя Федорівна, яку 

ошукали на 130 доларів. Завдяки 
старанням поліції шахраїв було 
затримано.

Поліція неодноразово звер-
талася до мешканців області 
з проханням не реагувати на 
подібні дзвінки, не вірити ін-
формації незнайомців. Упро-
довж лютого уже зареєстрова-
но 21 шахрайство за дзвінками 
від нібито банківських праців-
ників, 15 псевдоповідомлень, 
що син потрапив у ДТП, 12 – 
від купівлі-продажу через Ін-
тернет тощо. Артем Лисогор 
наголосив, що найдієвіший 
метод боротьби з шахраями – 
тверезо оцінювати ситуацію 
та ігнорувати їхні вимоги. Та-
кож він пояснив, що притяг-
нути шахрая до відповідаль-
ності, довівши його провину в 
суді, дуже складно.

Якщо вам телефонують не-
знайомці, не панікуйте, не впа-
дайте у відчай, а головне – не 
шукайте гроші. Перш за все, 
зателефонуйте своїм рідним 
та близьким (про яких йшла 
мова) і дізнайтеся, де вони в да-
ний час знаходяться. Та одразу 
телефонуйте до поліції за но-
мером 102 і повідомте про цю 
підозрілу подію. 

Братиків 2-х, 6-и та 
8-и років батьки за-
лишили у нетопленій 
хаті удень 14 лютого. 
Однак, коли за півто-
ри доби до дітей ніхто 
так і не повернувся, 
літні сусіди «забили 
на сполох».

Нині дітлахи під опікою меди-
ків, а відносно горе-батьків поліція 
розпочала кримінальне прова-
дження. Втім, вони у своїх діях за-
грози для малят не вбачають.

Два дні сусідка Станіслава Бро-
ніславівна підгодовувала дітей, 
передаючи їм їжу через віконце у 
сінях. Втім, коли братики були за-
мкнені у хатині уже більше доби 
і почали скаржитись їй на холод, 
пенсіонерка звернулась за допомо-
гою до голови сільської ради.

 – Я коли прийшов до хати і 
побачив, що там – у першу чергу, 

викликав швидку та поліцію, а ді-
тей замотав та намагався відігрі-
ти, – розповідає сільський голова 
Олександр Корзун. Медики огля-
нули дітей та констатували перео-
холодження у найменшого, 2-річ-
ного Дениса. 6-річний Микита та 
старший Павло, хоч і виглядали 
досить виснаженими, втім їхній 
стан був більш-менш задовільний.

Нині усі троє знаходяться у 
районній лікарні, де їм надається 

необхідна допомога. У селі про 
проблеми у родині знали, але 
сподівались, що молоді батько з 
матір’ю таки візьмуться за дітей. 
Сусіди шкодували малих та час 
від часу підгодовували, коли до-
рослі забували про них. Хоча, ка-
жуть селяни, раніше дітей зали-
шали, але не довше, ніж на добу.

У ситуації на місці розби-
рались працівники ювеналь-
ної поліції Управління пре-

вентивної діяльності ГУНП в 
Житомирській області. Огляд 
будинку засвідчив відсутність 
елементарних побутових чи 
санітарно-гігієнічних умов для 
проживання у ньому дітей. Се-
ред розкиданого одягу – жод-
ної іграшки або хоча б столо-
вих приборів (тарілок, виделок 
тощо.) поліцейські так і не по-
бачили. Натомість були наскла-
довані пляшки з-під горілчаних 
напоїв на давно нетопленій печі.

– Поліцією розпочато кри-
мінальне провадження за ст. 135 
(«Залишення в небезпеці») Кри-
мінального кодексу України, – 
повідомив заступник начальника 
ГУНП Артем Лисогор. – Окрім 
того, ініційовано перед відпові-
дальними службами клопотання 
щодо вилучення дітей з родини 
задля їхньої безпеки та позбав-
лення 27-річного батька та 26-річ-
ної матері батьківських прав. 
Жоден з них ніде не працює, а 
джерелом прибутку родини, во-
чевидь, є кошти, що виділяються 
державою на дітей.
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3-кімнатна, Богунія
704 420 грн

dom.ria.com/id/11889914
Валентина

площа: 57.7/41.1/5.1 м²
поверх: 2/4, цегла
Колонка, жилий стан, поруч
зупинка, супермаркет, садочок,
школа.

(098) 887-99-77

перевірена квартира

25 фото
 на сайті

2-кімнатна, Центр
538 674 грн

dom.ria.com/id/12926416
Світлана

площа: 45/28/6 м²
поверх: 4/5, панель
під Ваш ремонт, кімнати
"Вагоном", є кладовка.

(093) 372-55-46

перевірена квартира

20 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
411 602 грн

dom.ria.com/id/11530645
Ілля

площа: 35/18/7 м²
поверх: 1/5, цегла
Авт. опалення, сучасний ремонт,
балкон, МПВ, вбудована кухня,
нова сантехніка, броньовані двері.

(067) 411-16-68

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
1 132 569 грн

dom.ria.com/id/12334976
Олександр

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

(097) 004-22-97

перевірена квартира

19 фото
 на сайті

2-кімнатна, Польовий
649 171 грн

dom.ria.com/id/12664731
Галина

площа: 46/30/6 м²
поверх: 1/5, панель
Авт. опалення, ремонт, МПВ, нова
сантехніка і труби.

(067) 412-11-86

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

2-кімнатна, Промавтоматика
662 983 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

3-кімнатна, Богунія
986 188 грн

dom.ria.com/id/12626718
Ірина

площа: 71/44/8.6 м²
поверх: 2/9, панель
Авт. опалення, покращене
планування, МПВ, жилий стан,
будинок знаходиться у дворі.

(098) 224-61-69

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

4-кімнатна, Вокзал
856 354 грн

dom.ria.com/id/11605128
Галина

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

(067) 412-11-86

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
372 928 грн

dom.ria.com/id/12661519
Світлана

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

(093) 372-55-46

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

2-кімнатна, Каракулі
687 845 грн

dom.ria.com/id/12413493
Ірина

площа: 52/30/9 м²
поверх: 8/9, панель
Покращене планування, не кутова,
МПВ, рівні стелі і стіни, с/в
роздільний, бойлер, жилий стан.

(098) 224-61-69

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

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

Викликайте Інспектора RIA
(067) 431 54 92

58
перевірених
квартир Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°360°

360°360°360°

360°360°360°
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Тарас Тополя зустрінеться з 
житомирськими студентами

27 лютого 2017 року 
у Житомирі від-
будуться дві творчі 
зустрічі лідера гурту 
«АНТИТІЛА» Тараса 
Тополі зі студентами 
та шанувальниками.

Ми поговоримо про те, чому 
важливо обирати майбутнє в 
Україні, про громадську і волон-
терську діяльність Тараса та його 
однодумців, а також про життя 
музикантів гурту «Антитіла» та ве-
ликий всеукраїнський тур на під-
тримку нового альбому «Сонце». 

12:00-14:00 – зустріч з молод-
дю у Житомирському інституті 
медсестринства, конгрес-хол (3 
поверх), вул. Велика Бердичів-
ська 46/15. Вхід вільний.

15:00-17:00 – зустріч з мо-
лоддю у Житомирському На-
ціональному Агроекологічно-
му Університеті, актова зала (2 
поверх), Старий Бульвар 7. Вхід 
вільний.

Організатори: Громадська 
організація «ХХІ покоління» 
(Віталій Сівко), Міжнародний 
проект U-Report (UNICEF), Мо-
лодіжний Актив Розвитку (Олег 
Потапов) спільно із Студент-
ською радою ЖІМ (Віталій Тро-
химчук), Профкомом студентів 
ЖНАЕУ (Олександр Лопатюк).

Генеральні соціальні 
партнери: газета «20 хвилин», 

рекламне ательє «Люкс Design», 
рок-клуб DVIЖ, радіо «Рекорд 
Fm», радіостанція «Житомир-
ська Хвиля», Союз-ТВ, СК1,  
0412.ua, 1.zt.ua

Запрошуємо студентів 
навчальних закладів  
та шанувальників!

Тарас Тополя ділиться з 
нами власними думками: «Моя 
позиція проста. Я маю паспорт 
громадянина України. Я, як гро-
мадянин, хочу, повинен і буду 
робити все від мене залежне, 
щоб це місце і надалі називало-
ся Україною, щоб вона ставала 
сильною, багатою і щасливою 
державою. Це – моя позиція, 
це позиція музикантів гурту 
«Антитіла». Але я ніколи не за-
суджував іншу точку зору. Є ар-
тисти, які не вважають себе гро-
мадянами цієї держави, це їхнє 
право. Я не маю права вказувати, 
що їм робити.

Я роблю своє, наскільки 
можу. Хочу, аби мої діти жили 
в цій країні. І вам бажаю, аби 
і ваші діти тут залишилися. 
А для цього нам з вами треба 
дуже старанно відстоювати та 
берегти те, що маємо.

А власними піснями хочемо 
розвивати у них такий орган вну-
трішній, який, на жаль, уже став 
рудиментом у багатьох… «осіб». 
Але він є, він не відмер. Я про 
совість. Хочеться своїми пісня-

ми розвивати саме цей «орган» 
у людей. У це я вкладаю дуже 
широке поняття: це і любов до 
ближнього, любов до своєї Бать-
ківщини, повага до людей, це й 
уміння розважатися, вміння ці-
нувати творчість і шанувати осо-
бистий простір інших та багато-
багато іншого…».

Організатор зустрічей Ві-
талій Сівко, який 8 років очо-
лює ГО «ХХІ покоління» відзна-
чає, що головною проблемою 
пасивності молоді в Україні є 
пасивність їхніх батьків. «Тіль-
ки чесність, здатність відчувати, 
любити, співчувати, незламна 
віра у свої сили та наполеглива 
відповідальна праця виховують 
особистість. Ці якості мають все-
ляти батьки у дітей. За останні 
15 років я, окрім основної робо-
ти і впровадження соціальних 
проектів, приймав рішення та 
практично допомагав у розвитку 
молодших за мене людей, в яких 
повірив, але у більшості з них не 
вірили їхні рідні. Свої організа-
ційні здібності та ресурси витра-
чав заради людей, щоб вони по-
вірили в себе та надалі вчиняли 
так у ставленні до оточуючих».

Віталій Трохимчук, заступ-
ник голови Громадської орга-
нізації «ХХІ покоління», голова 
ради студентського самовряду-
вання Житомирського інститу-
ту медсестринства вважає, що 
майбутнє України залежить від 
виховання належної свідомості: 

«Я на сьогодні спостерігаю ситу-
ацію, коли діти і юне покоління 
не вірять в те, що вони можуть 
змінювати і покращувати своє 
життя прямо тут та прямо за-
раз. Більшість сучасних підліт-
ків ніби пливуть за течією, вони 
навіть не намагаються зробити 
спробу побудувати навкруги 
себе сильну країну.

На мій погляд, найбільше 
перешкоджає належному розви-
тку молоді в більшості випадків 

економічна і політична ситуація. 
І в реаліях ми знову ж таки спо-
стерігаємо той факт, коли «місце 
під сонцем» здобувають най-
сильніші. Я згоден, що конкурен-
ція має бути завжди, але при-
бравши ті негативні фактори, які 
описав вище, ми можемо та бу-
демо залучати до управлінських 
процесів більше самосвідомої 
молоді, яка має по-справжньому 
новий погляд і запал для будів-
ництва європейської країни».

Ні для кого не є 
таємницею, що на 
сьогоднішній день 
сфера інформаційних 
технологій – найпер-
спективніша сфера на 
ринку праці. Ми жи-
вемо в епоху, коли ГО-
ЛОВНИМ ДВИГУНОМ 
РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ 
ЕКОНОМІКИ Є IT.

Герої інформаційної епохи – 
це спеціалісти з інформаційних 
технологій. Вони знаходяться на 
передовій змін, вони придума-
ли та продовжують розвивати 
Windows, iOS, Android, а також 
мільйони додатків до них, вони 
створюють соціальні мережі, 

сайти та бази даних. Таких спе-
ціалістів ІТ ринку не вистачає! ІТ 
компанії створюють найкращі 
умови для своїх спеціалістів. В 
середньому в Україні спеціаліс-
ти з інформаційних технологій 
сьогодні отримують 3-5 тис до-
ларів на місяць.

Вінницька ІТ-Академія го-
тує справжніх спеціалістів, та 
з кожним випуском ми попо-
внюємо ІТ ринок новими пра-
цівниками. Навчальна програ-
ма змінюється відповідно до 
найновіших технологій, викла-
дачі-практики, які передають 
студентам не лише гарну прак-
тику та знання, а й свій досвід 
роботи в ІТ компаніях.

Якщо ти готовий досягати 
своїх мрій, жити «на повну», 
забезпечити майбутнє собі та 
близьким, мати дійсно свободу 
вибору, інтенсивно навчатись та 
підкорювати нові вершини, ми 

запрошуємо тебе взяти участь 
у конкурсі, ми віримо що твоє 
бажання – це велика сила, чим 
воно більше, тим більше шансів!

Фонд RIA та Вінницька ІТ-
Академія оголошують кон-
курс на отримання стипендії 
на навчання у Вінницькій ІТ-
Академії (ita.in.ua) за наступни-
ми напрямками:

• програмування
• тестування (QA)
• DevOPS
• веб-дизайн
Загальна кількість стипендій-

них місць: 8
Початок прийому заявок: 

14.02.2017
Кінцевий термін подачі за-

явок: 14.04.2017
Форма для подачі заявки: на 

сайті ria.my
Вимоги до кандидатів:
1. Участь у конкурсі можуть 

прийняти чоловіки та жінки ві-

ком від 17 років.
2. До участі у конкурсі запро-

шуються претенденти з усіх міст 
України. Навчання проводиться 
у м. Вінниці.

3. Необхідний рівень освіти/
знань: немає

4. Знання мов: українська
Відбір студентів за заявка-

ми абітурієнтів буде здійсню-
ватися грантовим комітетом у 
складі представників Фонду та 
ІТ-Академії. Результати відбо-
ру буде оголошено 30.04.2017 на 
сайті Фонду RIA (ria.my).

За умовами грантового кон-
курсу переможці отримають 
сертифікати на відшкодування 
Фондом RIA частини вартості 
навчання. Сума гранту визна-
чається комісією індивідуально 
для кожного переможця і скла-
дає від 10 000 до 20 000 грн.

Для участі у конкурсі необ-
хідно подати заявку у вказаний 

термін, заповнивши усі поля, 
включаючи посилання на моти-
ваційне відео «Чому я хочу навча-
тися у Вінницькій ІТ-Академії». 
Апліканти мають довести, чому 
саме вони гідні отримати грант!

Усі апліканти можуть бути 
запрошені Академією на попе-
редню співбесіду.

Детальна інформація про 
навчання в Академії, програма, 
умови подальшого стажування 
та працевлаштування, можли-
вості для випускників та інші 
дані розміщені на офіційному 
сайті – ita.in.ua.

Контактна особа: Тетяна Ав-
раменко, Фонд RIA, myriafund@
gmail.com

виграй Грант від Фонду RIA  
на навчання у вінницькій іТ-академії
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Подаруйте жінкам

до     березня

Зі СВЯТОМ!

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

ЗробітьЗробіть
НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК

своїм близькимсвоїм близьким

Святкуйте
з нами!

пров. Львівський, 3а
тел.: 0412-55-05-51, 068-289-44-90, 073-438-54-77

Кафе «Аліссум»
запрошує відсвяткувати
цей чудовий день з нами.

На Вас очікує незабутній вечір!



13 Середа, 22 лютого 2017www.20minut.ua Болюче питання

Марина Михальчук

Патрульні поліцей-
ські активно борють-
ся з порушниками 
правил дорожнього 
руху, які паркуються 
в заборонених місцях 
на центральних вули-
цях міста. Проте, ре-
акція на дії патруль-
них іноді нагадує шоу.

Житомиряни майже щодня 
потерпають від горе-водіїв, які 
паркують автомобілі, де хочуть 
і як хочуть. У Житомирі парку-
вальний хаос, на жаль, став нор-
мою. Особливо багато порушни-
ків збирається на центральних 
вулицях.

255 гривень  
за неправильну парковку

Проте, найчастіше водії пар-
кують машини, порушуючи 
правила, біля ринків, торговель-
них центрів та вокзалів. Саме 
тут припаркуватися важко, але 
можливо. Зазвичай люди поспі-
шають, тому паркуються швид-
ко – там, де є вільне місце. У та-
ких місцях завжди є можливість 
побачити машину, яка стоїть 
просто на тротуарі. Житомиря-
ни частенько обурюються, що 
машини іноді перекривають пі-
шохідні переходи.

Зважаючи на це, журналісти 
газети «20 хвилин» вирішили ви-
їхати з копами на спільне патру-
лювання. Порушень зафіксували 
чимало, проте тут цікава інший 
бік справи: як реагують неслух-

няні водії на патрульних. Як ви-
явилося, їхня поведінка іноді 
буває зовсім нерозумною. За сло-
вами патрульних, водії відразу 
починають вигадувати різні істо-
рії, начебто саме через термінові 
справи їм часто-густо доводиться 
вчиняти правопорушення.

Проте, як розповіла прес-
офіцер патрульної поліції Діана 
Корчевна, не завжди водія, який 
вчинив правопорушення, можна 
застати на місці. Часто-густо ав-
тівки, припарковані з порушен-
ням правил дорожнього руху, 
порожні й патрульні мають до-
чекатися водія. Якщо власник ав-
томобіля з’являється, патрульні 

складають протокол. У разі його 
тривалої відсутності та перешко-
джанні іншому транспорту чи 
пішоходам авто евакуюють.

Саме проблемні ділянки 
міста, де водії паркуються по-
серед тротуарів, знаходяться 
прямісінько бiля пішохідних 
переходiв чи то перегороджу-
ють автівками й без того вузькі 
вулички, заважаючи проїзду 
громадського транспорту, є при-
чинами ДТП.

«На вулицях міста, на ділян-
ках, де присутнє велике скуп-
чення транспортних засобів, 
встановлюються знаки «Стоянка 
заборонена». Цей знак встанов-
люється для того, аби проїжджа 
частина була вільною для пере-
сування. Проте, багато водіїв на 
це не зважають, а враховують 
лише свої власні інтереси. Па-
трульні поліцейські щодня про-
водять профілактичні бесіди 
з такими правопорушниками. 
Якщо водій не погоджується з 
фактом чинного правопорушен-
ня, патрульні на місці складають 
адміністративні матеріали і на-
кладають штраф у розмірі 255 
грн», – додала Діана Корчевна.

Проблемні ділянки
За словами патрульних, най-

частіше порушення виникають 
біля ринку. Власники авто дійсно 
паркуються прямо на пішохід-
них переходах чи перед ними. І 
справді, помітивши правопору-
шення, патрульні зупинились 
біля Житнього ринку, щоб його 
зафіксувати. Так, на розі вулиць 
Київська-Хлібна  відразу двоє не-
дбайливих водіїв залишили свої 
автівки всупереч правилам – 
менше ніж за 10 метрів до пере-
ходу. Один з них зупинив свою 
автівку прямо на ділянці пере-
ходу, що значно перешкоджало 
руху перехожих. Оскільки водій 
був на місці, патрульні почи-
ли складати адміністративний 
матеріал. Як виявилось, у водія 
взагалі були відсутні водійські 
права, тож чомусь дивуватись, 
мабуть, не варто. Невдовзі на 
місце приїхав знайомий водія, 
який, пред’явивши посвідчення, 
забрав автівку.

Проїхавши далі по вулиці 
Київській, у районі торгового 
центру на зупинці громадського 
транспорту помітили декілька 
автомобілів. Ця ділянка міста 
завжди «притягує» до себе від-
важних водіїв. У одній з машин 
був присутній керманич. На пи-
тання патрульних: «Чому саме 
тут?» всі вони, наче змовившись, 

відповідали, що зупинились «на 
секундочку». Варто зазначити, 
що вини визнавати не хоче ніхто, 
а як дотримуватись правил до-
рожнього руху так – зась!

Також хочеться нагадати 
громадянам, що займаються не-
правильно припаркованими ав-
томобілями (зазвичай за викли-
ком «102»). Наприклад, якщо рух 
блокується у центрі чи коли по-
мітили авто у забороненому для 
паркування місці. Зафіксувати 
порушення правил дорожнього 
руху може будь-хто. Щоб довес-
ти вину власника, перехожий 

має зафіксувати порушення на 
відео, таким чином доводячи, 
що машина стоїть у конкретно-
му місці вже не одну хвилину. 
Патрульні мають приїхати на ви-
клик якнайшвидше.

Патрульні зазначають, що 
подібні порушення окрім того, 
що заважають дорожньому 
руху, несуть загрозу життю та 
здоров’ю пішоходів. Втім, і вони 
теж мають дотримуватися пра-
вил та поважати водіїв. Лише 
такими спільними зусиллями 
рух на дорогах краю буде віль-
ним, а головне – безпечним!

«Герої парковки»: житомирські  
патрульні VS автомобілісти

ПРАВИЛА ПАРКУВАННЯ, 
які найчастіше порушують водії

На зупинках громадського 
транспорту та ближче  
30-ти метрів до них.

Паркуючись біля тротуару, не 
дотримуються умови, за якої 
відстань між транспортним 
засобом та розділювальною 
смугою становить менше 3 м

Під знаком (йдеться в основному 
про дорожній знак 3.34  
«Зупинку заборонено»).

Ставлять авто на перехрестях, 
пішохідних переходах та ближче 
10-ти метрів до них.

На тротуарах (крім деяких 
винятків – на краю тротуару  
із забезпеченням щонайменше 
2-х метрів для вільного 
пересування пішоходів).
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вилкул: радикализм – путь к войне, а не  
к миру. Заявление о блокировке ж/д перегона 
мариуполь-волноваха – диверсия

Святкова декомунізація: чи зменшиться 
в Україні кількість офіційних вихідних

Народный депу-
тат Александр Вил-
кул резко выступил 
против намерения 
организаторов неза-
конной блокады НКТ 
остановить железно-
дорожное сообщение 
с Мариуполем на 
участке Мариуполь-
Волноваха. 

Без этой главной тран-
спортной артерии жители 
и промышленные предпри-
ятия города будут отрезаны от 
Украины. Блокада Мариуполя 
дестабилизирует социально-
экономическую ситуацию во 
всей стране.

На своей странице в Фейсбук 
Вилкул написал: «Про «блоки-
ровщиков», здравый смысл и 
«назло маме отморожу уши». 
Да, я против блокады Донбас-
са. И не только по причине ЧП 
в энергетике. Главное: радика-
лизм – это путь к войне, а не к 
миру. Но сегодня трагедия уже 
переходит в фарс. Заявление о 
блокировке перегона Мариу-
поль-Волноваха – это диверсия. 
Это участок дороги исключи-
тельно между территориями, 
подконтрольными Украине. 16 
пар грузовых поездов, 2 пасса-
жирских и 2 электрички ежед-
невно. Ради грязных полити-
ческих игр отрезать Приазовье 
и Мариуполь – это патрио-
тизм? Нельзя допустить, чтоб в 
нашей стране правили банды. 
Это путь в никуда».

Он отметил, что даже вре-

менная остановка главной тран-
спортной магистрали между 
Мариуполем и Украиной может 
привести к серьезным послед-
ствиям для предприятий, на 
которых работают тысячи людей 
и для экономики страны.

В Мариуполе работают два 
промышленных гиганта – ком-
бинат «Азовсталь» и «ММК 
имени Ильича». В этом году 
комбинаты планируют пере-
везти через ж/д перегон Мари-
уполь-Волноваха 32 млн тонн 
сырья и готовой продукции, око-
ло 5,5 млн тонн потом будет «пе-
ревалено» через морские порты. 
Кроме того, в этом году «Азов-
сталь» и «ММК имени Ильича» 
планируют произвести более 8 
млн тонн металлопродукции, из 
которых около 7 млн тонн – на 
экспорт (прогнозируемая валют-
ная выручка – около $2,8 млрд). 

В случае незаконной железно-
дорожной блокады Мариуполя 
на этих планах можно «поста-

вит крест», и тогда украинской 
экономике будет нанесен ущерб 
в миллиарды долларов.

Юлія Довбня

Восьме березня, 
перше, друге, дев’яте 
травня невдовзі мо-
жуть стати звичай-
ними робочими 
буднями. З такою про-
позицією звернувся 
«Інститут національ-
ної пам’яті». На думку 
ініціаторів, нічого 
спільного ці дати з 
сучасною Україною не 
мають, тому потрібно 
позбавлятися від усьо-
го, що дісталося нам 
«у спадок» від радян-
ських часів.

Необхідність переглянути 
календар свят на Україні обгово-
рюють уже кілька років. У берез-
ні 2015 року Верховна рада засну-
вала нове свято – День захисника 
України, який з минулого року 
відзначають 14 жовтня.

Згідно з відповідним зако-

нопроектом, пропонується ска-
сувати вихідні 1 і 2 травня, а ще 
8-го березня. 9 травня також не 
буде вихідним. В «Інституті наці-
ональної пам’яті» переконані, що 
такі зміни допоможуть україн-
цям розірвати «пута» залежності 
від радянського минулого. Вод-
ночас, житомиряни переконані, 
що декомунізація свят – це від-
волікання уваги людей від значно 
серйозніших проблем в країні.

Відзначимо, що в основному 
таку ідею житомиряни сприй-
няли вкрай негативно. Більшість 
також вказали, що навіть якщо 
скасувати вихідні у ці дні, свята 
все одно продовжать відзначати.

«Цю ініціативу можна назва-
ти наступом на права трудящих. 
Про День перемоги я взагалі не 
говорю. Якщо ми не будемо від-
значати це свято, це буде означа-
ти фактичне визнання того, що 
Україна була на боці фашистської 
Німеччини. Це буде «плювок в 
душу» тим, чиї родичі загинули 
на цій війні, а фактично в Україні 
немає такої родини, в якій ніхто 
не загинув або ж не воював на 
фронті», – наголосила житоми-
рянка Марина Цивінська.

Багато хто з житомирян вва-
жає, що ця ідея «розколювати-
ме» суспільство і не буде підтри-
мана парламентом.

«Я переконана, що ці речі не 

пройдуть, тим більше вони ви-
ходять з системи бачення євро-
пейцями цієї теми. Адже перше 
травня святкується практично в 
кожній країні Європи, це між-
народне свято, день профспілок, 
день праці, боротьби за права 
трудящих. Дев’яте травня, з по-
ваги до наших ветеранів і заги-
блих наших бійців, які віддали 
свої життя в боротьбі проти 
фашизму, теж не варто скасо-
вувати. А скасування Восьмого 
березня буде вже виглядати як 

приниження і сексизм», – сказа-
ла житомирянка Ірина Бойко.

Втім, багато хто підтримує 
ідею з відміною цих свят, вказую-
чи, що скасування 8 березня, 1 і 9 
травня є реальним і необхідним.

«Кількість вихідних в році 
впливає на економіку держави. 
Це впливає на темп роботи, ви-
водить людей з робочого режи-
му. Особливо збитковий травень. 
Якби вихідні протягом року 
були розподілені більш рівно-
мірно, це принесло б користь», – 

наголосив житомирянин Олек-
сій Осовський.

Але чи дійсно має суттєвий 
вплив на економіку країни збіль-
шення або зменшення кількості 
святкових днів?

У 2017 році в українців буде 
116 вихідних днів. З них 105 – 
звичайні вихідні і ще 11 – дер-
жавні свята, затверджені Каб-
міном. У 2016 році українці 
відпочивали 114 днів (13 з яких 
були святами, затвердженими 
Кабінетом Міністрів).
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1. Робота 

1.1. Пропоную 

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

•	Автомийник (чоловіки	та	жінки)	запрошують-
ся	 у	 м.Київ.	 Заробітня	 плата	 від	 2000-5000грн/
тиждень(виплати	 з/п	 щотижнево).	 Надаємо	
спецформу	та	житло.	063)9341141,(095)2192240

•	Автомойщик на	 мойку.	 Срочно!	 Работа	 в	 г.	
Житомир.	 Все	 подробности	 оговариваются.	
096)5655439

•	Автомойщицы (-ки)	 в	 г.	 Киев.	 Можно	 без	
опыта	работы.	Полная	или	частичная	занятость.	
Иногородним	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,	
Газель)	 в	 торговую	 компанию.	 О/р	 по	 ремонту	
двигателей.	 Хорошие	 условия	 труда.	 Заро-
ботная	 плата	 и	 графики	 работы	 оговарива-
ются	 при	 собеседовании	 (ул.	 Ватутина,	 91/1)	
067)7641732,(067)4121994

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

•	Автослюсар електронщик	у	Корпорацію	Оке-
ан.	Виконання	на	СТО	операцій	з	технічного	об-
слуговування	і	ремонту	автотранспортних	засо-
бів,	контроль	технічного	стану	авто.	Вул.	Якова	
Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Ав-
то,	2	поверх	096)0000204

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

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

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

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

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

•	Административный помощник	 (контролер)	
для	контроля	работы	сотрудников.	Опыт	работы	
не	обязателен.	Полная	занятость.	Официальное	
трудоустройство	067)5908554,(073)2094452

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

РОБОТА

•	Администратор в	 офис	 Требования	 к	
кандидату:высокий	уровень	коммуникабельнос-
ти,	умение	убеждать	и	работать	с	возражения-
ми,	стрессоустойчивость,	желание	работать	на	
результат.	 Официальное	 оформление	 в	 штат	
компании.	063)4941876,(098)0496048

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

•	Администратор в	ресторан	за	городом.	Опыт	
работы	обязателен.	Заработная	плата	высокая,	
своевременная,	график	работы	договорной.	По-
двоз	после	работы.	З/п	4000	грн	096)7967493

•	Администратор в	 салон	 красоты.	 Аккурат-
ная	 внешность,	 желание	 работать.	 Прием	
телефонных	звонков,	ведение	записи	клиентов.	
Г/р	пн-птс	9.00	до	18.00.	З/п	5000	грн.	ЦТ	Актив-
Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	д	552086,(06
7)5884282,(093)2401847

•	Аппаратчик для	 сушения	 зерна	 срочно	 тре-
буется	 в	 компанию	 Приднепровская	 Аграрная	
Группа.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 нормированный,	
Пн.-Пт.	 с	 8.00-17.00.	 З/п	 при	 собеседовании.	
050)4463683

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

•	Арматурники на	 завод	 з	 виробництва	 буді-
вельних	 матеріалів	 БРЕГО.	 Офіційне	 працев-
лаштування	 з	 першого	 дня!	 З/п	 договірна	 Міс-
це	 роботи:	 с.Мірча,	 Радомишильського	 району	
097)2120743,(066)2552413

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

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

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

•	Ассистент врача-стоматолога	срочно	требует-
ся	на	постоянную	работу	в	клинику	Космодент.	
О/р	обязателен.	 Г/р	договорной.	Официальное	
трудоустройство.	 З/п	 высокая.	 067)5045694Ла-
рисаПавловна

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

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

•	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 на	 завод	 з	 виробництва	 будівель-
них	 матеріалів	 БРЕГО.	 Офіційне	 працевла-
штування	 з	 першого	 дня!	 З/п	 договірна	 Місце	
роботи:	 с.Мірча,	 Радомишильського	 району.	
066)2552413,(097)2120743

•	Бригада будівельників	 терміново	 на	 по-
стійне	 місце	 роботи.	 Заробітна	 плата	 від	
12000	 грн.	 Іногороднім	 надається	 житло.	
097)9803381,(095)5744549МаксимОлександро

•	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	 виро-
бів	 потрібні	 ч/ж	 від	 18	 років,	 з/п	 8900	 грн,	 що-
денні	 виплати,	 харчування,	 вахта.	 Іногороднім	
гуртожиток.	 З	 посередниками	 не	 працюємо.	
0992477781,0985686758

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

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

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

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

•	Вантажник терміново	запрошується	в	компа-
нію	 Придніпровська	 Аграрна	 Група.	 Д/р	 бажа-
ний.	 Г/р	 нормований,	 Пн.-Пт.	 з	 8.00-17.00.	 З/п	
при	співбесіді.	050)4463683

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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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

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

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

•	Вантажники на	 виробництво.	 З/п	 950грн	 в	
тиждень.	 Житло	 надається,	 соц.пакет,	 оплата	
проїзду.	098)0496048

•	Вантажники-комплектувальники терміново	
запрошуються	 на	 постійну	 роботу	 в	 цех	 напів-
фабрикатів.	Спецодяг,	підвіз,	безкоштовно	хар-
чування.	 З/п	 від	 4000грн	 Адреса:	 м.Житомир,	
вул.Промислова,	1/154	553552,(067)9827431

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

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

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

•	Водители кат.	 "D"	 на	 городские	 маршруты	
требуются.	 Оф.	 трудоустройство.	 Жилье	 пред-
оставляем.	098)9212781

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

•	Водители кат.Е.	 Работа	 в	 Европе.	 О/р	 от	 2	
лет	 на	 фуре	 20	 тонн.	 Соц.пакет,	 страховка,	 95	
код.	 Оформление	 документов	 бесплатно.З/п	
от	 38000грн.	 Офиц.	 трудоустройство.	 Помощь	
в	 получении	 тахографа.	 Лиц.	 АВ	 №	 585147	 от	
07.05.2012г,	выдана	МТСПУ	095)9441000,(097)0
803322,(044)5597088

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

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

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

•	Водитель -	экспедитор	с	личным	авто	требу-
ется	 в	 торговую	 компанию.	 Гарантируем	 каче-
ство	и	стабильность!	Все	детали	по	

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

•	Водитель кат.	В,	С	срочно	нужен	на	производ-
ство.	О/р	от	1	года.	Г/р	гибкий.	Зароботная	пла-
та-	от	4000-6000грн.	Мы	предлагаем	официаль-
ное	трудоустройство.	097)2437672,(063)3411559

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

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

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

•	Водії кат.	С,	Е.	Робота	на	автомобілях	само-
скидах,	тягачах.	Повний	соц.пакет.	Гідна	з/п.	Ро-
бота	по	м.	Київ	та	Київській	області.	Іногородніх	
забезпечуємо	місцем	для	проживання!	044)4304
362,(044)4306640,(067)5057673

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

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

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

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

•	Водій з	 власним	 авто.	 Заробітня	 плата	 від	
5000	грн	+	амортизація	+	паливо.	Графік	роботи	
з	9:00	до	17:00.	Робота	по	місту	і	області.	43900
5,(063)5007987,(050)7702896

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

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

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

•	Водій 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	мето-
дом.	Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	
Надаємо	місце	для	проживання	045)7250532від-
ділкадрів,(067)8426544,(09

•	Врач-стоматолог срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	 работу	 в	 клинику	 Космодент.	 О/р	
обязателен.	 Г/р	 договорной.	 Официальное	
трудоустройство.	 З/п	 высокая.	 067)5045694Ла-
рисаПавловна

•	Вязальщица (-ик)	 на	 ПАТ	 "Україна"	 (Жито-
мирська	 панчішна	 фабрика).	 Надаємо	 повний	
соцпакет.	 Г/р	 трикотажных	 изделий	 и	 полот-
на	 на	 ПАТ	 Украина	 Житомирськая	 чулочная	
фабрика.	 Обучаем,	 полный	 соцпакет.	 График	
работы	 -	 договорной	 .	 Заработная	 плата	 га	
405432,(098)2295954

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

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

•	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.	
График	работы	и	зароботная	плата	при	собесе-
довании	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.	 Фи-
зическая	работа.	Г/р	8.00-18.00.	З/п-	высокая	и	
своевременная.	333042,(067)4100679

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

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

•	Донори яйцеклітин.	Жінки	віком	від	21	до	32	
років,	наявність	власної	здорової	дитини,	відсут-
ність	 шкідливих	 звичок.	 Гарантуємо:	 конфіден-
ційністьі,	компенсацію	транспортних	витрат,	ви-
трати	за	мед.	обстеження	і	аналізи.	Винагорода	
20	000	грн.	044)4255720,(067)5041875

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

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

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

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

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

•	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

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

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

•	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.	На-
даємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532від-
ділкадрів,(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

•	Електромонтер терміново	 запрошується	 в	
компанію	 Придніпровська	 Аграрна	 Група.	 Д/р	
бажаний.	Г/р	нормований,	Пн.-Пт.	з	8.00-17.00.	
З/п	при	співбесіді.	050)4463683

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

•	Запрошуємо охоронців.	Вахти	від	7	до	40	днів,	
зп	4200/тиждень.	Надається	житло,	харчування,	
спецодяг,	опл.проїзд.	0664926860Олександр

•	 Інженер з	ремонту	с/г	техніки	на	ТОВ	ЕРІДОН	
ТЕХ.	Вища	технічна	освіта;	досвід	роботи	за	фа-
хом;	знання	англійської	мови.	Офіційне	працев-
лаштування;	 соцпакет;	 службовий	 автомобіль;	
своєчасну	виплату	з/п	+	Бонуси.	Робота	с.	Гли-
бочиця,	Житомирського	р-н	050)4011625

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

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

•	Каменщики требуются	 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	Мар-
кет.	Г/р:	3/3,	с	8:00-22:00,	З/п-по	договорености,	
официальное	трудоустройство.	За	деталями	об-
ращайтесь:	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

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

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

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

•	Комірники у	забійний	цех(	Київська	область.,	
с.Лукаші).	 Інагороднім	 надається	 гуртожиток.	
Заробітня	плата	від	4000грн	067)2096265

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

•	Консультант в	мережу	магазину	в	ТЦ	Глобал.	
Ставка	450	грн/	день.	098)0496048

•	Консультант по	 роботі	 з	 клієнтами	 в	 «ТД	
Трейдс»	 .	 Досвід	 роботи	 не	 обов’язковий.	 По-
стійна	зайнятість.	Офіційне	працевлаштування.	
073)2094452,(098)0496048
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•	Консультант требуются	 сотрудники	 с	 о/р	
консультанта	 в	 связи	 с	 расширением	 компа-
нии.	Обучение	предоставляем.	Г/р	5-ти	дневка.	
Оплата	достойная.	073)0721651,(097)8207486

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

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

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

•	Крановщик (управление	 кран-балкой)	 о/р	 на	
завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантиру-
ем	хорошие	условия	труда,	достойную	стабиль-
ную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Баранова,	
89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

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

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

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

•	Кур'єри 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 -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	 підприєм-
ство	на	постійну	роботу.	Робота	в	м.	Житомир.	
Всі	деталі	обговорюються	по	телефону	або	при	
співбесіді.	097)0025258,(068)9562918

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

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

•	Маляр меблевого	 виробництва	 у	 Корпорацію	
Океан.	 Вміння	 планувати	 робочий	 час.	 Пра-
цювати	 з	 великим	 об	 ємом	 замовлень.	 Відпо-
відальність,	 комунікабельність,пунктуальність.	
Вул.	 Якова	 Зайка,	 14	 (колишня	 вул.	 Бугайчен-
ка),	Океан-Авто,	2	поверх	096)0000204

•	Мастер маникюра-педикюра	 срочно	 требует-
ся	в	салон	красоты	Люкс	(центр	города).	О/р	и	
база	 клиентов	 приветствуется.	 Аренда	 места.	
Г/р	 гибкий.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Доход	
высокий.	063)1147639

•	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	
производства	и	работы	персонала.	Соц.	пакет.	
З/п	договорная	050)5198845,(050)6924177

•	Мастер-парикмахер (женский)	срочно	требу-
ется	в	салон	красоты	Люкс	(центр	города).	О/р	
и	база	клиентов	приветствуется.	Аренда	места.	
Г/р	 гибкий.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Доход	
высокий.	063)1147639

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

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

•	Медична сестра	 запрошується	 на	 роботу	 в	
Медичний	 центр	 Асклепій.	 В	 нас	 Ви	 зможете:	
долучитись	до	створення	якісної	медицини,	на-
вчатись	новому,	працювати	в	чудовому	колекти-
ві,	 допомагати	 людям.	 Заробітна	 плата	 вас	 не	
розчарує!	E-mail.:hr.asklepiy@gmail.com	463303

•	Менеджер в	офис	г.Житомира.	График	работы	
с	9.00-	17.00.	Опыт	работы	не	обязателен.	За-
роботная	плата	договорная.	067)4116993Алена

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

•	Менеджер з	продажу	с/г	техніки	на	ТОВ	ЕРІ-
ДОН	ТЕХ.	Вимоги:	вища	техосвіта;	д/р	з	прода-
жу	с/г	техніки;	1С	бухгалтерія;	навички	ведення	
переговорів;	 наявність	 прав	 категорія	 В.	 Офі-
ційне	 працевлаштування;	 соцпакет;	 службовий	
автомобіль;	своєчасну	виплату	з/п		050)4011625

•	Менеджер з	 управління	 активами	 тер-
міново	 в	 мережу	 магазинів	 у	 м.Житомирі.	
Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	
067)4119466,(067)4115782

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

•	Менеджер по	 персоналу	 З/п	 от	 4000	 грн.	 +	
премии.	 Карьерный	 рост.	 Опыт	 работы	 не	 об-
язателен.	098)0496048

•	Менеджер по	продажам	автозапчастей	сроч-
но	требуется	на	постояную	работу	в	Стоп	Тран-
зит	.	Хорошие	условия	труда	.З/п	-	высокая	Г/р	
-	при	собеседовании	067)9296713Виталий

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

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

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

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

•	Механізатори для	 роботи	 в	 горіховому	 саду.	
Посвідчення	 водія	 на	 спец.	 техніку:	 автомо-
біль	 ЗІЛ,	 трактор	 МТЗ	 82,	 комбайн.	 З/п	 за	 до-
мовленістю.	Вінницька	обл.	Надаємо	службове	
житло	(2-х	кімнатна	квартира	з	усіма	умовами).	
096)9034675СергійПетрович

•	Механізатори запрошується	 на	 роботу	 у	 мо-
лочно-	 товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспіль-
ського	 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

•	Монтажники металлоконструкций	 требуют-
ся.	 Командировки	 в	 Беларусь.	 Срочный	 тру-
довой	 договор	 на	 45	 дней.	 Питание	 и	 прожи-
вание	 за	 счет	 работодателя.	 ЗП	 от	 13000	 грн.	
067)6902080,(067)6902048

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

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

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

•	На	 работу	 в	 г.Киев	 требуются	 уборщиКи	 и	
уборщицы.	 удобНый	 графиК	 работи,	 спецо-
дежда.	 жильем	 обеспечиваем,	 оплачиваем	
проезд	до	г.Киева.	зарплата	4000-5000	грН.	при-
глашаем	 людей	 из	 любого	 региоНа	 уКраиНы.	
0689838536,0992189656

•	На роботу	в	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 текста	 Доход	 6000грн.	 Требова-
ния	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	
докум.	до	2	тижнів.	0993862050,0964730773

•	Начальник охраны	 Вахтовый	 метод	 работы	
-	 15/15.Оплата	 от	 150-250	 грн/сутки.До-
ставка	 на	 объекты,проживание	 и	 частич-
но	 питание..Сайт:	 http://gladgroup.com.ua	
073)0311440,(067)6573806

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

•	Обвалювальники у	забійний	цех(	Київська	об-
ласть.,	 с.Лукаші).	 Інагороднім	 надається	 гурто-
житок.	Заробітня	плата	від	4000грн	067)2096265

•	Обліковець терміново	 запрошується	 на	 по-
стійну	роботу	в	цех	напівфабрикатів.	Знання	ПК.	
Г/р	 нормований.	 Офіційне	 працевлаштування.	
З/п	при	співбесіді.	067)9827431,553552

•	Оператор Call-центра	 для	 прийому	 замов-
лень.	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 на	 производство	 на	 ООО	 Грайф	
Флексиблс	 Украина.	 Полный	 соцпакет.	 Обуче-
ние	на	производстве.	Хорошие	условия	работы.	
Подвоз	работников	067)4107071

•	Оператори підлогомийних	машин	в	клінінгову	
компанію	м.	Києва.	З/п:	від	5000	грн	Допомага-
ємо	 з	 житлом.	 Підбираємо	 зручний	 район	 для	
роботи.	 Г/р:	 є	 день,	 ніч	 (можливість	 підібрати	
індивідуальний	 графік)	 063)6093728,(068)65115
58,(063)1369995

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

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

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

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

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

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

•	Официант (-ка)	срочно	требуется	в	ресторан	
за	городом.	Опыт	работы	обязателен.	Заробот-
ная	плата	высокая	4000грн,	своевременная.	по-
сле	работы	096)7967493

•	Официант срочно	требуется	в	кафе	Лейла	на	
постоянную	работу.	О/р	приветствуется,	но	нео-
бязателен.	Г/р	с	09.30-22.00,	5/5	дней.	З/п	дого-
ворная.	067)3768532ЕленаЭдуардовна

•	Официанты срочно	 требуются	 в	 кафе	 для	
обслуживания	 банкетов.	 Гибкий	 график.	 О/р	
желателен.	 Ответственные,	 порядочные,	
пунктуальные.	Хорошие	условия	работы.	Опла-
та	достойная	097)4384777

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

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

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	
Фінляндія.	 Житло	 б/к.З/П	 14000-52000.	 Л.ДСЗ-
АЕ637118-16.03.15.	0979391431,0662731011

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

•	Охоронець (робота	в	нічний	час).	Без	шкідли-
вих	звичок!	Робота	в	м.	Житомир	067)4100106

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

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

•	Охоронники для	роботи	по	Україні	на	об'єктах	
різних	 форм	 власності	 067)2098714(передзво-
нимо)
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•	Охоронники запрошуються	на	роботу.	Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	ра-
хунок	 фірми.	 З/п	 6400грн/місяць.	 м.Умань	 вул.
Незалежності,	83	095)3411902

•	Охоронники запрошуються	 у	 ТОВ	 Агенція	
"Партнер.	Г/р:	7/7	днів	(вахта	в	м.	Києві)	Фізична	
підготовка,	відсутність	судимості.	Офіційне	пра-
цевлаштування,	 надаємо	 спецформу	 та	 житло	
050)3807820,(067)2321778ЛесяПетрівна

•	Охоронники терміново	 на	 вахтовий	 ме-
тод	 роботи	 в	 місто	 Київ.	 Заробітня	 плата	
висока,стабільна.	Виплати	своєчасні.	044)48100
18,(067)2962162,(063)4967039

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

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

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

•	Охоронці на	роботу	в	м.Київ.Відсутність	суди-
мостей,	бажана	служба	в	армії,	охайний	зовніш-
ній	вигляд,	хороша	фізична	підготовка.	Г/р:	7/7,	
15/15.	З/п	від	3000грн	067)2421350,(067)3136073

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

•	Охоронці Робота	 в	 м.Житомир,	 Житомир-
ській	обл.	Г/р	1/2	доба.	Спецодяг.	З/п	від	180грн/
доба	 (своєчасна	 виплата)	 Житло	 надаємо.	
067)4490042

•	Охоронці чоловіки	 та	жінки	в	агрофірму.	Ре-
жим	 роботи	 –	 вахта.	 З/п	 договірна.	 Офіційне	
працевлаштування	 067)5002266ВікторОлексан-
дрович,,(067)500

•	Охоронці Чоловіки	та	жінки	запрошуються	на	
роботу	в	охорону	фірму	"ГЛАД	ГРУП".Вахтовий	
метод	 роботи	 -	 15/15.Оплата	 від	 150-250	 грн/
доба.Доставка	 на	 об'єкти,проживання	 та	 част-
ково	 харчування..Сайт:	 http://gladgroup.com.ua	
067)6573806,(073)0311440

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

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

•	Охранник срочно	 требуются	 на	 завод	 в	
г.Белая	Церковь.	Мужчины/женщины.	Без	суди-
мостей.	Вахта	15/15,	30/15.	Жильё	предоставля-
ем	бесплатно.	З/п	5150грн	за	полную	вахту.	067
)9110959,(098)6483757,(050)2396115

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

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

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

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

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

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

•	Пекарь-кондитер на	 постоянную	 работу.	
Срочно!Г/р	 договорной.	 З/п	 своевременная.	
Клиентов	 много	 -	 работа	 есть	 всегда!	 Подроб-
ности	оговариваются	067)4101502

•	Печник на	 ОГМ	 1.5	 на	 производство	
древесных	 гранул	 в	 Житомирскую	 обл.	 (На-
родичский	 район).Зароботная	 плата	 5000-
8000грн.	Необходимость	проживания	на	терри-
тории	 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	
Корпорацию	Океан.	Опыт	работы	на	пилораме,	
равнодушие	 к	 спиртному,	 честность,	 желание	
работать	и	зарабатывать,	ответственность.	Ул.	
Якова	Зайка,14.	(ул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	2	
Этаж.	096)0000204

•	Пилорамщики срочно	 требуются	 для	
работы	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Жильё	 пред-
оставляем.	 З/п	 от	 4000грн	 (от	 выработки)	
096)4593991,(063)3911266

•	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	
постоянную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	
при	собеседовании	067)2745423

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

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

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

•	Повар срочно	 требуется	 в	 придорожное	
кафе	 в	 с.Глыбочица.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 1/2	
суток.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 4000грн	
097)7945552,(093)7945552

•	Повар срочно	 требуется	 в	 ресторан	 пгт.	 За-
тока	 Одесской	 области.	 Работа	 посменная.	
Иногородним	 предоставляем	 жильё.	 Хоро-
ший	 и	 дружный	 коллектив.	 Оплата	 высокая	
096)3177722

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

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

•	Повара срочно	 требуются	 в	 ресторан	 (центр	
города).	 О/р	 желателен.	 Г/р	 договорной.	
Отличные	условия	работы.	Подвоз	и	питание	за	
счет	работодателя	+%	от	банкетов.	З/п	высокая	
421914,(097)6156157,(097)7468204

•	Подсобник (-ки)	 срочно	 требуются	 для	
работы	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Жильё	 пред-
оставляем.	 З/п	 от	 4000грн	 (от	 выработки)	
063)3911266,(096)4593991

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

•	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	
постоянное	место	работы	в	 г.Коростышев.	За-
роботная	 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

•	Помощник пилорамщика	 на	
деревообрабатывающее	 предприятие	 в	 Киев-
скую	область,	Вышгородский	р-н.,	с.Катюжанка.	
Предоставляем	 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.	
Клиентов	 много	 -	 работа	 есть	 всегда!	 Подроб-
ности	оговариваются	067)4101502

•	Помощник повара	 срочно	 требуется	 в	 рес-
торан	 пгт.	 Затока	 Одесской	 области.	 Рабо-
та	 посменная.	 Иногородним	 предоставляем	
жильё.	Хороший	и	дружный	коллектив.	Оплата	
высокая.	096)3177722

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

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

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

•	Посудомойщица (-ик)	срочно	требуется	в	кафе	
Лейла	на	постоянную	работу.	О/р	приветствует-
ся,	но	необязателен.	Г/р	с	09.30-22.00,	5/5	дней.	
З/п	договорная.	067)3768532ЕленаЭдуардовна

•	Посудомойщица (-ик)-уборщица	 (-ик)	 в	 рес-
торан	(центр	города).	Детали	на	собеседовании	
098)2831307

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

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

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

•	Працівник на	 лінію	 зрощування	 деревини	 у	
Корпорацію	 Океан.	 Вміння	 планувати	 робочий	
час.	 Увага,	 відповідальність,	 комунікабельніс
ть,пунктуальність.	 Вул.	 Якова	 Зайка,	 14	 (ко-
лишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	2	поверх.	
096)0000204

•	Працівник на	обмотку	товару	на	склад.	Мож-
ливо	без	досвіду.	З/п	3000	грн	098)0496048

•	Працівники в	службу	постачання	на	постійну	
роботу.	З/п	300	 грн/день.	Потрібні	юнаки	та	ді-
вчата.	Вимоги:	відповідальні,	можливо	без	досві-
ду	роботи.	Навчання	безкоштовне.	098)0496048

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

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

•	Працівники на	склад	на	завод	з	виробництва	
будівельних	 матеріалів	 БРЕГО.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування	 з	 першого	 дня!	 З/п	 договірна.	
Місце	роботи:	с.Мірча,	Радомишильського	райо-
ну.	097)2120743,(066)2552413

•	Працівники різних	спеціальностей	на	меблеве	
виробництво.	Досвід	роботи	обовязковий!	Робо-
та	в	м.	Житомир.	Робота	в	м.	Житомир	Всі	дета-
лі	обговорюються.	098)1574219,423451,426888

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

•	Прибиральники (прибиральниці)	 запрошу-
ються	 в	 торгово-розважальний	 центр	 Dream	
Town.	 Г/р	 1/3	 доби.	 Офіційне	 працевлаштуван-
ня.	 м.Київ,	 пр-т	 Оболонський	 ,1Б	 м.Оболонь	
093)1649477,(067)3245903

•	Прибиральники в	клінінгову	компанію	м.	Киє-
ва.	З/п:	від	5000	грн	Допомагаємо	з	житлом.	Під-
бираємо	зручний	район	для	роботи.	Г/р:	є	день,	
ніч	(можливість	підібрати	індивідуальний	графік)	
066)9151557,(063)1369995,(068)6511558
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•	Прибиральники службових	 приміщень	 на	
підприємство,	 що	 розвиваеться.	 Робота	 в	 м.	
Обухов,	 Київська	 обл.	 Можлива	 робота	 вахто-
вим	методом.	Виплата	з/п	без	затримки	2рази	
на	 місяць.	 Надаємо	 місце	 для	 проживання.	
045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

•	Прибиральники, оператори	 підлогомиючих	
машин	 в	 м.Київ.	 Висока	 оплата.	 Аванс,	 що-
денні	виплати.	Зручні	 зміни	Оплата	проїзду	до	
м.	 Києва	 з	 регіонів.	 Надаємо	 житло,	 спецодяг.	
0954775285,0633254512

•	Прибиральниця (-ник)	 в	 клінінгову	 компанію	
м.	Києва.	З/п:	від	5000	грн	Допомагаємо	з	жит-
лом.	Підбираємо	зручний	район	для	роботи.	Г/р:	
є	день,	ніч	(можливість	підібрати	індивідуальний	
графік)	063)6093728,(068)0651155,(063)1369995

•	Прибиральниця (-ник)	 в	 колоритне	 кафе	
"Мандри",	 офіційне	 працевлаштування,	 графік	
роботи:	 2/2	 з	 07.00	 до	 22.00,	 розвіз	 додому	 за	
рахунок	компанії,	робота	в	центрі	міста,	з/п	ого-
ворюється	на	співбесіді	073)0990308Анна,(067)4
686098Ілона

•	Прибиральниця (-ник)	в	ТЦ	Глобал.	Г/р	 -	3/2	
дні.	З/п	від	2400	грн	095)4566856

•	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

•	Приемщик заказов.	 Гибкий	 график.	
Еженедельные	 выплаты.	 066)4095863,(093)014
7628,(067)8483095

•	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	
заработной	 платы	 1	 раз	 в	 неделю.	 ЦТ	 Актив-
Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	552
086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	Продавец в	продуктовый	магазин	на	постоя-
ную	 работу.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Детали	
по	тел.:068)4419739

•	Продавец на	 выездную	 торговлю	 в	 г.	 Киев.	
График	 работы	 3/4	 дня	 (пт,	 сб,	 вс)	 Приезжим	
предоставляем	 жилье	 Можем	 взять	 на	 работу	
студентов	098)2913353Игорь

•	Продавец требуется	на	постоянную	работу	на	
рыбоперерабатываюшее	 предприятие.	 Работа	
на	територии	завода,	продажа	рибных	продук-
тов	 в	 автотрейлере.	 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 цветов	требуется	в	компанию	Грин-
флора.	На	период	времени	с	5-го	по	8-ое	Марта.	
Оплата	договорная.	Адрес:	пл.	Согласия,	6,	ТК	
Ярмарок.	096)2011517Татьяна

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

•	Продавец-кассир срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	
8.00-22.00.	Хорошие	условия	работы.	З/п	-	3200	
грн	098)7356692ОльгаНиколаевна

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

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

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

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

•	Продавець терміново	 потрібен	 на	 роботу	 в	
магазин	продовольчих	товарів	.	Г/р	1/1	неділя	з	
8-00	до	22-00.	З/п	висока	та	своєчасна.	Прово-
димо	навчання.	097)4980004

•	Продавець-консультант (електроінструмент).	
Грамотне	володіння	укр/рос	мовами,	знання	ді-
лового	 етикету.	 Активність,	 доброзичливість.
Постійна	 зайнятість.	 Вул.	 Якова	 Зайка,	 14	 (ко-
лишня	 вул.	 Бугайченка),	 Океан-Авто,	 2	 поверх	
096)0000204

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

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

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

•	Продавцы 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	 торго-
вую	 компанию.	 Опыт	 работы	 необязателен	
.	 График	 работы	 -	 с	 8:00	 до	 17:00.	 Заработ-
ная	 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

•	производству	 в	 ровеНсКой	 обл.	 требуют-
ся	 операторы	 твердотопливНых	 устаНовоК-	
Кочегары.	 работа	 вахтовым	 методом	 –	 21-30	
КалеНд.	 дНей.	 питаНие	 и	 проживаНие	 обеспе-
чивает	предприятие.	зп	от	7000	грН.	0504414946

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	Работа Запрошуємо	 на	 роботу	 до	 м.Києва!	
Прибирання	 в	 супермаркетах,	 фітнес-клубах,	
кінотеатрах	 за	 допомогою	 сучасної	 техніки.	
Спецодяг	 безкоштовно.	 Погодинна	 оплата	
праці.	 Зручний	 г/р.	 Допомагаємо	 з	 житлом	
098)4696003Юлія,(095)2039642

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

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

•	Работа Менеджер.	Увага!!!	З/п	9000	грн.	Робо-
та	в	торгівельному	відділі	.	Повна	зайнятість.	Ба-
жано	досвід	роботи	067)5908554,(073)2094452

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

•	Работа Работа	 Близнецам,	 Весам	 и	 Водоле-
ям!	067)8483095,(093)0147628,(066)4095863

•	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 Робота	за	різними	напрямками.	Опла-
та	до	6000	грн	+	бонуси	+	премії.	Повна	чи	част-
кова	зайнятість.	Можливе	офіційне	оформлення	
і	перекваліфікація.	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)6740180Юлия-
Борисовна

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

•	Работа Співробітник	 потрібен	 в	 торгівельний	
відділ.	Робота	в	м.Житомирі.	Без	вікових	обме-
жень.	 Гарантуємо	 високу	 стабільну	 оплату.	 Не	
агенство	097)2872846Микола

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

•	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	 ,при-
ем	 звонков,первичная	 документация.Доход	 до	
3500	грн	063)4264023

•	Работники (-цы)	 для	 уборки	 гостинечных	
номеров	 в	 отельно-ресторанный	 комплекс	 на	
постоянную	 работу.	 Срочно!Г/р	 договорной.	
З/п	 своевременная.	 Клиентов	 много	 -	 рабо-
та	 есть	 всегда!	 Подробности	 оговариваются	
067)4101502

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

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

•	Рабочие для	плетения	изделий	из	искусствен-
ной	 хвои.	 Без	 опыта,	 г/р	 свободный:	 утром,	
ночные	 смены	 или	 Сб./Вс.	 З/п	 ежедневная,	 от	
выработки	 (количество	 сплетенных	 готовых	
изделий).	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 беспл	
063)4459909,(067)4545292

•	Разнорабочие на	 производство	 древесных	
гранул	 в	 Житомирскую	 обл.	 (Народичский	
район).	 Зароботная	 плата	 3000-5000грн.	
Необходимость	 проживания	 на	 террито-
рии	 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	 ком-
панію	 (продовольча	 група),	 робота	 на	 складі	
фасованого	 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	вари-
антів	ж/ч	запахів.	0990140026;0989489508

•	Рихтувальник вмятин	 авто	 (без	 фарбуван-
ня)	 терміново	 на	 підприємство	 по	 переоблад-
нанню	 автомобілів.	 Графік	 роботи	 договір-
ний.	 Заробітня	 плата	 гідна,	 виплати	 своєчасні	
096)3674040Юрій

•	Різальник скла	на	Житомирський	завод	скло-
виробів.	Г/р	позмінний,	з	
п	договірна.	Хороші	умови	праці.	Дзвонити	з	8.00	
до	17.00.	067)2392506

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

•	Різноробочі на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбінат.	
Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю	
095)2806719,472064,(095)2831112

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

•	Різноробочі на	 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 за	кордоном	.	ВІЗА	З	ПРАЦЕВЛАШТУ-
ВАННЯМ	до	Польщі,	Чехії	та	Німеччини	за	4000	
грн!	 Повний	 суппровід	 весь	 період	 роботи	 Шу-
каємо	 представників	 нашої	 компанії	 в	 Вашому	
місті	на	вигідних	умовах.	Ліцензія	№460934	ТОВ	
ЖДМ	Україна	від	8.12.2014.	095)6658975,(068)8
337997,(073)0422763

•	Робота за	кордоном	в	Польше!	Электрики.	Пред-
оставляем	 информационно-консультационные	
услуги.	097)3223743,(098)9769576

•	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,(09
7)2197597
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•	Робота за	 кордоном	 Консультації	 по	 процев-
лаштуванні	в	Польщі.	Пропонуємо	багато	різно-
манітних	вакансій.	Допомога	в	оформленні	всіх	
необхідних	документів.	За	детальною	інформа-
цією	звертайтесь	097)9220110,446336

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

•	Робота за	 кордоном	 Офіційне	 працевлашту-
вання	за	кордоном.	Допомога	в	оформленні	до-
кументів,	 відкриття	 віз.	 (Ліцензія	 МСПУ	 №879	
від	15.08.2016р.).	Адреса:	м.	Житомир,	вул.	Го-
голівська,	4,	офіс	107.	Е-mail:	zt.viza@gmail.com	
068)2919880,(093)9856148

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

•	Руководитель в	 офис	 для	 формирова-
ния	 и	 развития	 нового	 стуктурного	 подраз-
деления.	 Официальное	 трудоустройство	
с	 первого	 дня.	 Высокий	 уровень	 дохода.	
098)0496048,(073)2094452

•	Садовница (-ик)	для	работы	в	ореховом	саду.	
Зароботная	 плата	 договорная.	 Винницкая	 обл.	
Предоставляем	жилье	(2-х	комнатная	квартира	
с	удобствами).	096)9034675СергейПетрович

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

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

•	Сборщик садовой	 мебели	 срочно	 требует-
ся	для	работы	в	Коростышевском	р-не.	Жильё	
предоставляем.	 З/п	 от	 4000грн	 (от	 выработки)	
063)3911266,(096)4593991

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

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

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

•	Сварщик срочно	 требуется	 на	 стройку	 в	
г.Киев.	 О/р	 обязателен,	 З/п	 от	 выработки.	
Полный	 рабочий	 день.	 Предоставляем	 жилье.	
098)1045169Андрей

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

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

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

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

•	Слесарь срочно	 требуется	 на	 стройку	 в	
г.Киев.	 О/р	 обязателен,	 З/п	 от	 выработки.	
Полный	 рабочий	 день.	 Предоставляем	 жилье.	
098)1045169Андрей

•	Слесарь-ремонтник срочно	 требуется	 на	
СТО.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 нормированный,	 с	
9.00-18.00,	 Вс.-	 выходной.	 Хорошие	 условия	
работы.	З/п	от	5000грн	097)0337843Геннадий

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

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

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

•	Сортувальник та	 пресувальники	 вторсиро-
вини	на	підприємство,	що	розвиваеться.	Робо-
та	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	Можлива	робота	
вахтовим	 методом.	 Виплата	 з/п	 без	 затримки	
2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	проживан-
ня.	045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

•	Сотрудник в	 офис	 Официальное	 трудо-
устройство	 с	 первого	 дня.	 Фиксированный	
заработок	 (премия	 раз	 в	 квартал	 1500грн)	
067)5908554,(073)2094452

•	Сотрудник в	 офис	 с	 функциями	 менеджера	
требуется	 торговой	 организации.	 Можно	 без	
опыта	работы.	Обучаем.	Высокий	доход.	Работа	
в	Житомире.	097)2872846Николай

•	отрудники в	 офис	 для	 работы	 с	 клиентами	
и	документацией.	ООО	Альфа.	Высокий	доход	
плюс	соцпакет.	Дружеский	коллектив,	лояльное	
руководство.	063)4941876,(098)0496048

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

•	Специалист по	 организации	 корпоратив-
ного	 обучения	 (помощник)	 в	 издательство.	
З/п	 4500грн.	 Требования:	 знания	 ПК,	 при-
ятная	 внешность,	 грамотная	 речь,	 хорошие	
коммуникативные	навыки.	Обязанности:	прием	
посетителей	 офиса,	 консультирование	 клиен-
тов.	067)5908554,(063)4941876

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

•	Старший зміни	охоронців	Вахта	(30/15,	20/10,	
15/15,	 7/7).	 З/п	 3200-6000грн.	 Забезпечуємо	
житлом,	формою,	харчуванням.	068)2041982,(0
50)5192401,(063)8115539

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

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

•	Страховые агенты	 срочно	 требуются	 в	 одну	
из	 европейских	 компаний.	 О/р	 необязателен,	
обучаем.	 Г/р	 свободный.	 З/п	 %	 от	 продаж.	
097)6746917

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

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

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

•	Ткачи (-хи)	срочно	требуются	на	ООО	Грайф	
Флексиблс	 Украина.	 Обучение	 на	 производ-
стве.	 Подвоз	 работников.	 Полный	 соцпакет.	
Гарантированная	з/п.	Хорошие	условия	работы	
067)4107071

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

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

•	Торговий агент	 ТД	 Трейдс.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування.	З/п	висока,	від	8000	грн,	став-
ка	 +	 %	 +	 премії.	 Можливо	 без	 досвіду	 роботи	
098)0496048

•	Торговий представник	 товарів	 широко-
го	 вжитку.	 З/п	 12000	 грн.	 Без	 власного	 авто.	
098)0496048

•	Торговый представитель	 (	 наличие	 авто	
приветствуется,	 но	 не	 обязательно)	 сроч-
но	 требуется	 в	 торговую	 компанию,	 продо-
вольственная	 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.	Опто-
вая	 торговля	 кондитерскими	 изделиями.	 По-
рядочность,	 коммуникабельность,	 умение	
работать	 в	 команде.	 З/п	 при	 собеседовании	
063)6889438ОлегЛеонидович

•	Торговый представитель	 требуется	 в	 торго-
вую	 компанию.	 Гарантируем	 качество	 и	 ста-
бильность!	Все	детали	по	тел	067)4102532Сер-
гей

•	Тракторист (фронтальні	 навантажувачі)	 на	
підприємство,	 що	 розвиваеться.	 Робота	 в	 м.	
Обухов,	 Київська	 обл.	 Можлива	 робота	 вахто-
вим	методом.	Виплата	з/п	без	затримки	2рази	
на	 місяць.	 Надаємо	 місце	 для	 проживання.	
045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

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

требуется водитель кат е, для работы на 
Манипуляторе. Место работы киев. зп от 
7500грн/Мес. жилье предоставляеМ. более 
подробная инфорМация по 0965488796

•	Требуются монтажники	 КИП,	 электрической	
части	и	сварщики.	Работа	в	командировках	по	
Украине.	0502886369;0679127245

•	требуются	 уборщиКи	 в	 г.Киев!	 работа	 по-
смеННая,	смеНы	дНевНые	и	НочНые	(На	выбор),	
помощь	с	жильем.	предоставляется	спецодеж-
да.	 оплата	 проезда	 до	 Киева.	 зп	 от	 5000	 грН.	
0675268435

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

•	Уборщики/цы офисных	 помещений	 на	 по-
лную/частичную	занятость.	Также	уборка	кафе,	
магазинов,	 предприятий,	 аптек,	 банков.	 З/п	
1500грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Со-
тни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

•	Уборщица (-ик)	В	офис	.	От	3	офисов/день.	З/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

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

•	Фасувальники (помічник	 на	 фасовку).	
Графік	 роботи	 пн.-пт.	 Деталы	 по	 телефону.	
067)5908554,(063)4941876

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

•	Фасувальники одягу	 на	 секонд-хенд,	 ро-
бота	 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	произ-
водству	железобетонных	изделий	с	о/р	на	завод	
ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	Гарантируем	хоро-
шие	условия	труда,	достойную	стабильную	опла-
ту.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	
n.portugalova@oberbeton.com.ua	 429054Ната-
лия,(067)6415300

•	Формовщик трикотажных	 изделий	 на	 ПАО	
Украина	 Житомирськая	 чулочная	 фабрика.	
Обучаем,	полный	соцпакет.	График	работы	-	до-
говорной	 .	 Заработная	 плата	 гарантированая	
098)2295954,405432

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

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

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

•	Швеи (обучение	 за	 счет	 компании)	 на	 ООО	
Грайф	 Флексиблс	 Украина.Полный	 соцпакет	
.Обучение	 на	 производстве	 .	 Хорошие	 условия	
работы.	Подвоз	работников	067)4107071

•	Швеи (ремонт	и	пошив	одежды)	в	разных	раенах	
г.Житомира.	Полная	занятость,	официальное	тру-
доустройство.	График	работы	гибкий,	зароботная	
плата	от	4000грн.	097)2120150

•	Швеи на	 ПАТ	 Украина,	 Житомирськая	 чулоч-
ная	фабрика.	Обучаем,	полный	соцпакет.	График	
работы	-	договорной	.	Заработная	плата	гаранти-
рованая.	405432,(098)2295954

•	Швеи на	 постоянную	 работу	 приглашает	 ООО	
Круг.	 Г/р	 08.00-16.30.	 Хорошие	 условия	 работы.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	при	собеседо-
вании.	067)2571270

•	Швеи на	 швейное	 производство	 на	 постоянное	
место	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050
)3838801,(093)9048748,(096)5548178

•	Швеи срочно	 требуются	 на	 постоянную	 работу.	
О/р	 приветствуется.	 З/п	 еженедельная.	 Жильё	
предоставляется.	063)6573874,(066)5156089

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

•	Шліфувальник-полірувальник виробів	 з	 каме-
ню	запрошується	на	роботу	в	Житомирський	р-н,	с.	
Олієвка.	Підвіз	до	місця	роботи.	Д/р	не	обовязковий.	
Соцпакет.	З/п	договірна	050)5198845,(050)6924177

•	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

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

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

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

2.7. Продам будинки в місті 

продається	будиНоК	0674119703,	0674119718

2.8. Продам будинки в передмісті 

•	дом, пгт.Семеновка,	Полтавская	обл.,	2	комн.,	
веранда,	кухня,	прихожая,	газовое,	печное	ото-
пление,	скважина,	колодец,	хоз.	постройки,	по-
греб,	сад,	участок	16	сот.,	общаяпл.	49	кв.м,	жи-
лая	пл.	26.3	кв.м,	0505438026

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	 1-Но	 этажНый	 дом,	 виННицКая	 обл.,	
г.КозятиН		0675089915

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 виННицКая	 обл.,	
томашпольсКий	р-Н,	с.вапНярКа.	0504483289

•	смт	головиНо.	євроремоНт	(потребує	ремоН-
ту	лише	лоджіє),	металопластиКові	віКНа,	про-
ведеНа	 вода	 з	 Колодязя,	 бойлер,	 міжКімНатНі	
двері	 з	 НатуральНого	 дерева.	 ціНа	 договірНа.	
0686270204

2.14. Продам Комерційна 

•	Продається деревообробне	підприємство	пло-
щею	2327	м2	зі	станками	та	обладнанням,	з	ви-
гідним	розташуванням	та	під`їзною	дорогою.	Тер-
нопільська	обл.,	0972186827,kammora@ukr.net

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 

3.3. 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 

•	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	 Фо-
тон,	 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,кул
ьтиватори,фрези,борони,картоплекопа
лки,розсіювачі добрив(все-Польща)+з/ч.	
0667845959,0673908739

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

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

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

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

3.7. автозапчастини. Продам 

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

•	запчасти	для	грузовых	машиН	урал,	Камаз,	
зил.	 Новые,	 с	 храНеНия,	 с	 разборКи.	 ремоНт,	
обмеННый	 фоНд.	 работаем	 по	 всей	 уКраиНе.	
kord2003.Prom.ua	0660995517

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

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 

каталізатори всіх видів, вживані або відпра-
цьовані, цілі і на вагу, різних Марок. фахова 
оцінка за хвилину часу. купуєМо дорого. 
0672659482,0500719557

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 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	Достав-
ка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

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

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

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

•	продается	 досКа	 пола	 сухая	 строгаНая	 в	
шпуНт,	блоКхаус,	фальш-брус,	вагоНКа;	досКа	
обрезНая,	 Не	 обрезНая	 строительНая;	 стро-
пила;	 балКи,	 штахетНиК,	 моНтажНая	 рейКа	 и	
дровяНые	 отходы	 с	 пилорамы.	 доставКа	 На	
дом.	0673911769

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

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

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

5. медициНа 

5.1. медичнi послуги 

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

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кваліфікована гарантована допоМога в 
отриМанні кредиту. пропозиції для нео-
фіційно працевлаштованих з чорниМ 
спискоМ. 12% річних. Max. 450000 гривень. 
0993337916,0681458367

•	Позика до	 50	 тис.	 грн,	 швидко!	 Без	 довідок	
про	 доходи,	 11-14%,	 до	 10	 років.	 Ліц.НБУ265-
19.10.12.	0951184765,0637183642

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

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

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

•	Консультации. Шенгенские	 Визы	 в	 Евро-
пу	 (бизнес	 виза,	 мультивиза,	 робочая	 виза)	
0684888004

•	Консультації щодо	працевлаштування	в	Краї-
нах	Західної	європи,	Скандинавії,	США,	Канаді,	
Ізраїлі	та	 ін.	країнах.	Проїзд	 і	оформлення	офі-
ційних	документів	частково	(50/50),	можливо	за	
рахунок	роботодавця.	Ліц.	МТСПУ	АВ	№519114	
від	28.05.10р	095)7762877

•	ремоНт	усилителей	звуКа	(автомобильНых,	
эстрадНых,	бытовых);	тв	(КиНесКопНых	и	жК),	
моНиторов	и	прочей	элеКтробытовой	техНи-
Ки	 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

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

на воду та тверді корисні копалини.
Ремонт та тампонаж свердловин.

Роботи виконуються
вчасно та якісно

Хорошівський район, смт Нова-Борова
тел.: (04145) 9-52-75, (04145) 9-52-57, 

(098) 850-15-44, (067) 291-18-77.

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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РІЗНЕ

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.	Ори-
гінал,	 сортування,	 взуття.	 Зимові	 куртки.	 мікс	
чоловічий,	 жіночий,	 дитячий.	 Флісові	 куртки.	
Низькі	ціни.	Доставка.	0973009835

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 

•	Посівна кукурудза	 укр.селекции.ФАО	 230-
310:	 Оржица,	 Яровец,	 Любава,	 Дніпровський,	
Солонянский.	 Ціна	 450гр/га.	 0506344670,	
0688926201450грн.	 Пакет	 документів.	 Полтав-
ська	обл,	м.Карлівка.	0506344670,0688926201

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

8.11. Промислове обладнання. Продам 

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

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

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

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

купуєМо відходи плівки полієтиленової, 
пластМаси та Макулатуру. 0505580047,447919

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

8.16. хобі, тварини. Продам 

•	Продаються коні	спортивні,	робочі,	молодняк,	
поні	0673531256

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрачеНо	 диплом	 "елеКтрозварювальНиКа"	
№0080618,	 видаНий	 30.06.1992р.,	 На	 ім`я	 ге-
раймович	 аНдрій	 володимирович	 вважати	
НедійсНим

8.23. інше. Продам 

продаМ проМислові пряМо-рядкові швейні 
Машини фірМи SIRUBa, GEMSY, TYPIKal, ZOJE 
б/в, у відМінноМу робочоМу стані на 380v, 
Можливе підключення на 220v. ціна договір-
на. 0980370000

8.24. інше. Куплю 

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

•	Куплю	"Красивий"	мобільНий	Номер	з	Ко-
дом	 "050-".	 ціКавить	 тільКи	 з	 одНаКовими	
шести	чи	семи	цифрами.	0501474382

•	Куплю гербицид	 Хaрнес	 и	 другие.	
0501368624

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

•	Куплю марки,	 альбомы	 для	 марок,	 а	 так-
же	 другую	 филателистическую	 продук-
цию.	 Куплю	 монеты	 и	 бумажные	 деньги.	
0637610940,0506389475

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

•	Куплю фризер	 для	 мороженого.	
0663393634

•	Куплю холодильне	 та	 технологічне	облад-
нання	0672658658,	0966552655

•	Купую верстати	 металообробні.	 За-
пчастини	до	них,	інструмент,	підшипники.	
Продам	токарний	верстат	16К20	в	робо-
чому	стані.	Люнети,	повний	набір	шесте-
рен.	0505008837,0971751242

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

•	Постійно закуповуємо	 вугілля	 дерев-
не	 з	 твердих	 та	 м`яких	 порід	 деревини.	
0981554242

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

•	ТОВ "МАШДЕТАЛЬ"	 закупает	 от	 юр.	
лиц	 на	 пост.	 основе	 лом	 нержавеющих	
марок	 сталей	 в	 виде	 стружки,	 отхо-
дов	 штамповки	 и	 просечки,	 обрезков	
листов	 и	 труб.	 Лицензия	 №271184.	
(0542)619276,0504078140
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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
Цього тижня важ-

ливо налагоджувати 
контакти та будувати 

взаємини з людьми, навіть 
якщо ваші погляди на життя 
не збігаються. 

ТЕЛЕЦЬ
Ви на порозі важ-

ливих змін. Тож на 
вас чекає складний та відпо-
відальний тиждень. Ініціативу 
краще взяти на себе, і доводьте 
розпочате до кінця.

БЛИЗНЮКИ
Особливих до -

сягнень на роботі 
не передбачається, на 
вас чекає рутина, але 
вона буде добре опла-
чувана. 

РАК
Ваші критичні ви-

слови на чужу адресу 
можуть спровокува-

ти конфліктну ситуацію, тому 
стежте за собою. 

ЛЕВ
Усе обов’язково 

вийде, ви на пра-
вильному шляху, але не 
варто очікувати, що життя 
стане «повною чашею» за-
надто швидко. 

ДІВА
Будьте обережні з 

новою інформацією. 
Ваші досягнення – 

це добре, але настав час ру-
хатися вперед, до нового й 
цікавого. 

ТЕРЕЗИ
Імовірна зміна ва-

шого постійного кола 
спілкування. На пер-

шому плані опиняться нові 
люди з іншими поглядами на 
світ. 

СКОРПІОН
Виділіть час для 

планування найближ-
чого майбутнього. Сприятли-
вий час для службової та твор-
чої кар’єри.

СТРІЛЕЦЬ
Буде все добре, осо-

бливо, якщо ви дасте 
собі можливість відпо-

чити. Плавний плин робочих 
справ дозволить вам піднятися 
кар’єрними сходами. 

КОЗЕРІГ 
Страх за своє май-

бутнє може наштовхну-
ти на якісь таємні пла-

ни. Не варто піддаватися цьому 
бажанню. У вихідні варто роз-
слабитися і добре виспатися.

ВОДОЛІЙ
Роботи буде бага-

то, хоча деякі справи 
успішно доручите ін-

шим, основну роботу доведеться 
робити самим. У вихідні пораду-

ють давні друзі-подруги.
РИБИ
На роботі й у громад-

ських місцях знову ті самі 
проблеми. Але у вас уже є досвід, як 
із цим впоратися. Вихідні краще про-
вести з рідними на свіжому повітрі.

  Драмтеатр                                                        Ляльковий театр            

«Заповіт 
цнотливого бабія»

25 лютого, поч. о 19:00

«Теремок»
25 лютого

Початок об 11:00 та 13:00

«Півтори жмені, або  
як Ягнятко мандрувало»
25 лютого, поч об 12:00 та 14:00



оселя зла: 
Фінальна битва
Жанр: бойовик, трилер, 
           жахи, фантастика
Після того як Вескер зрадив 

Еліс в Вашингтоні, кінець 
історії людства став ще 
ближче. Еліс - остання надія на 
порятунок світу. Вона повинна 
повернутися до точки відліку, 
туди, де все і почалося - місто 
Раккун-Сіті, де корпорація 
«Амбрелла» готується до 
фінальної атаки на тих, кому 
вдалося вижити.

Суперстюард
Жанр: комедія
Фільм розповість про 

найкращого зі стюардів, якого 
звуть Ларрі. Він – неймовірний 
ловелас, обов'язково запримітить 
красуню і затягне її в ліжко, будь 
то нова прекрасна стюардеса, або 
випадкова чудова пасажирка. Але 
час не стоїть на місці і навіть в 
роботі стюардів очікуються зміни – 
їх може замінити неземної краси 
робот-дівчина для скорочення 
витрат авіакомпанії.

тел: 47-27-47,  (097) 447-27-47,  kinoukraina.zt.ua
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