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На початку весни  
подорожчає світло: скільки 
доведеться заплатити

«Побори» в школах:  
чи стануть внески прозорими

Правосуддя 
Прокуратура

с. 5
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+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)

суд тричі відмовив  
у проведенні аудиту щодо 
Дому української культури

VS
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Жанна Беркута

Багато українців 
сьогодні купують 
телефон з двома «сім-
ками» заради того, 
щоб залишатися на 
зв’язку з друзями, зна-
йомими та колегами і 
одночасно користува-
тися більш вигідним 
тарифом від іншого 
оператора.

Житомиряни можуть скорис-
татися такою послугою як MNP. 
Це функція, що допомагає збе-
регти мобільний номер при зміні 
мобільного оператора. Абоненти 
можуть використовувати свій но-
мер без «прив’язки» до операто-

ра, це суттєво спрощує роботу з 
операторськими послугами.

Для цього потрібно буде: по-
повнити баланс рахунку, зверну-
тися з особистими документами 
(паспортом) до нового операто-
ра зв’язку та подати заяву про 
прохання перенести номер та 

оплатити послугу. Перенесення 
номера з однієї мережі до іншої 
відбувається протягом трьох 
днів. Також на номер, який змі-
нив оператора, абоненти будуть 
отримувати спеціальний сигнал. 
Дана послуга стосується усіх мо-
більних операторів.

Юлія Довбня

Цієї весни житоми-
рянам двічі перерахо-
вуватимуть розміри 
субсидій. Перший 
раз через планове 
зростання тарифів на 
електроенергію з  
1 березня. Вдруге на-
прикінці опалюваль-
ного сезону – на тепло 
через зміну обрахун-
ку тарифу залежно від 
температурних показ-
ників.

Розмір субсидій, які нара-
ховують органи соціального за-
хисту як часткову компенсацію 
вартості комунальних послуг, в 
березні буде переглянутий. Суб-
сидії перерахують автоматично.

Про це розповіла начальник 
відділу соціальної допомоги при 
Богунській районній раді Ната-

лія Живанюк.
«Перерахунок розміру субси-

дії на електроенергію розпочнеть-
ся з березня. А стосовно опален-
ня – то тільки після завершення 
опалювального сезону. Після 1 
травня 2017 року доведеться від-
коригувати соціальні нормативи 
і здійснити перерахунок. Ми зна-
ємо, що у разі зростання тарифів 
на той чи інший вид комуналь-
них послуг, на який надається 
субсидія, перерахунок розміру 
безповоротної державної допомо-
ги здійснюється з моменту змін. 
Цього року мінімалка зросла у 
два рази, в результаті після роз-
рахунку наступної субсидії зна-

чно зменшиться і її розмір. Але 
поки що, люди навіть з більшою 
заробітною платою будуть опла-
чувати за тим розміром, яким їм 
призначено. А для наступного 
перерахунку субсидії потрібно 
буде заново визначити відсоток 
обов’язкової плати за житлово-
комунальні послуги за певною 
формулою», – сказала вона.

Також буде відбуватися до-
плата через особові рахунки 
громадян в теплопостачальних 
організаціях, які за кінцевими 
результатами опалювального се-
зону мають зробити перераху-
нок і подати необхідну інформа-
цію в платіжці.

У Житомирі працює 
Оздоровчий Центр 
для реабілітації 
поранених військових

Житомирянам  
перерахують субсидії

Фондом братів 
Кузьміних у місті 
Житомир (по вулиці 
Тараса Бульби-Боров-
ця, 40) відкрито Оздо-
ровчий Центр, де вій-
ськовим, пораненим у 
зоні проведення АТО, 
безкоштовно надає-
ться реабілітаційна 
допомога.

На жаль, сьогодні бійці, які 
пройшли страшну війну на Схо-
ді України і отримали поранен-
ня різного ступеню, залишають-
ся без належної реабілітаційної 
підтримки, самотужки долаючи 
біль та зневагу від тих, хто кинув 
їх напризволяще. Стикаючись із 
байдужістю до подальшої долі 
військових від високопосадовців, 
Фондом братів Кузьміних було 
прийняте рішення відкрити Оздо-
ровчий Центр, де бійці змогли б 

отримувати кваліфіковану допо-
могу реабілітологів. Так, із січня 
2017 року, в Центрі під наглядом 
лікарів, за допомогою професій-
ного обладнання почали займати-
ся перші військовослужбовці.

Програма оздоровлення міс-
тить у собі:

�� Кінезотерапію;
�� Комплекс оздоровчого 

масажу;
�� Механотерапію;
�� Юмейхотерапію;
�� Постізометричну релакса-

цію м’язів, спини, тазу;
�� Біопунктуру тригерних 

точок тощо.
До Оздоровчого Центру для 

проходження реабілітації запро-
шуються бійці, які отримали 
поранення в зоні бойових дій на 
Сході України!

Здоровий боєць – надія нації!
Усі послуги для воїнів АТО 

безкоштовні!
Звертайтесь: місто Житомир, 

вул. Тараса Бульби-Боровця, 40.
Телефон: +380 63 211-52-60
                  +380 96 691-66-31

Як зберегти номер 
при зміні мобільного 
оператора?



3 Середа, 1 березня 2017www.20minut.ua Корисно



4 Середа, 1 березня 2017www.20minut.ua про ВАЖЛИВЕ

У Житомирі запровадили е-квиток: 
коротко про головні новації

Марина Михальчук

З 27 лютого у Жито-
мирі нарешті старту-
вав продаж е-квитків. 
Тепер пересуватися 
містом стане ще про-
стіше.

Ще з минулої осені у міській 
раді говорять про так званий 
е-квиток. Саме такий електро-
нний «документ» мав значно 
полегшити перевезення паса-
жирів та спростити оплату про-
їзду у громадському транспорті. 
Говорили не довго – не мало, 
і от мрія збулась – система за-
працювала. Нині вже більше 5 
маршрутів Житомира облашто-
вані валідаторми, за допомогою 
яких пасажири сплачиватимуть 
за проїзд. До кінця року влада 
міста планує повністю пере-
йти на автоматизовану систему 
оплати проїзду в громадському 
транспорті.

Поки що кондуктори за до-
помогою портативних валідато-
рів видають квитки-чеки паса-
жирам.

У березні квиток діятиме як 
звичайний проїзний, який по-
трібно лише пред’являти. Однак 
потім, коли термінали будуть 
встановлені у всьому транспорті, 
його слід буде валідувати (при-
кладати до терміналу, – прим. 

автора) та отримувати паперо-
вий квиток. Вартість нової плас-
тикової картки становить 20 
гривень, окрім цього необхідно 
оплатити проїзний на місяць.

«Вже з квітня свій е-квиток 
потрібно буде поповнювати у 
точках продажу ЖТТУ. Про-
даватимуть його у кіосках 
КП "Житомирське трамвайно-
тролейбусне управління"», – по-
яснив директор КП «Житомир-
транспорт» Іван Фурлет.

При цьому впродовж визна-
ченого часу власники «нового» 
квитка зможуть безкоштовно 
пересідати з одного автобуса 
чи трамвая на інший. Як додав 
заступник міського голови Дми-
тро Ткачук, паперових проїзних 
більше випускати не будуть. А 
от паперові відривні квитки ще 
використовуватимуть паралель-
но з автоматизованою оплатою 
упродовж півроку.

Встановлення валідаторів 
обійдеться міському бюджету у 
12 мільйонів гривень.

«У минулому році відбувся 
тендер і підписаний договір на 
поставку програмного забез-
печення та апаратної частини 
в розмірі 7,9 мільйонів гривень. 
До цього комплекту входить 
по 1 стаціонарному терміналу 
на кожну одиницю рухомого 
складу. Ми передбачаємо при-
дбання ще одного, щоб було 
фактично по два термінали на 
кожні двері в тролейбусі базо-
вої комплектації, окрім «гармо-
шок». Орієнтовно десь близько 

4 млн грн. Щоб розуміти, бага-
то це чи мало, то в абсолютних 
показниках – багато. Але якщо 
ми подивимось на фонд оплати 
праці кондукторів і відділу збо-
ру виручки, то це 12 мільйонів 
на рік», – вважає заступник Жи-
томирського міського голови.

Найголовнішим у цій сис-
темі є те, що вона приносить 
кілька переваг. Пасажир, який 
користується громадським 

транспортом з цим нововведен-
ням, розширює спектр своїх 
можливостей. Нині вже є про-
їзні (вартість 140 грн) на місяць. 
Невдовзі буде впроваджено різ-
ні види квитків – разовий кви-
ток та довгостроковий абоне-
мент, а також пільгові квитки. 
Потенційно влада міста планує, 
щоб ця картка була не виключ-
но транспортною, а й карткою 
житомирянина.

Асфальт зійшов 
разом зі снігом 

Взимку для житомирян значні 
незручності становили нероз-
чищені тротуари та дороги. Після 
того як сніг розтанув, разом з 
ним «зійшли» і житомирські до-
роги. Практично все асфальтове 
покриття, на яке минулого року 
витратили більш ніж 50 млн грн 
на ремонт, вкрилося ямами та ви-
боїнами. Через керманичів міста 
кругленька сума «розтанула».

Не хочу зупинятися окремо 
на тому, на що перетворили тро-
туари в центрі міста, які поспіхом 
та неякісно намагалися «вкри-
ти» новою плиткою. Рекон-
струкції скверу біля пам’ятника 
Т. Г. Шевченку та скверу ім. О. 
Ольжича (біля магазину КА-
ШТАН) також не завершилися 
у визначені терміни.

Коли починають робити усе і 
відразу, в більшості випадків нічо-
го не доводиться до завершення.

Потрібно розуміти, що дороги 
зникли не через зиму, а через не-
якісну роботу чиновників. Мину-
лого року на ремонти доріг у місті 
витратили 54 млн грн платників 
податків. За ці кошти можна 
було капітально відремонтувати 
декілька вулиць та укласти нове 
якісне покриття. Але житомир-
ські чиновники вирішили за 
старою та корупційною схемою 
«закатати» ці кошти в асфальт 
через ямковий ремонт.

Чому так відбувається?
В першу чергу, при ямковому 

ремонті набагато важче переві-
рити якість та вартість робіт – у по-
рівнянні з капітальним ремонтом.

Роблячи ямковий ремонт, 
такі роботи необхідно буде ви-
конувати з року в рік. При цьому 
якість покриття буде стабільно 
поганою. Але найголовніше, що 
місцеві «фахівці» по закопуванню 
мільйонів у асфальт будуть мати 
чим займатися.

Як наслідок, маємо стабільно 
невтішну для житомирян ситуа-
цію, коли дороги просто жахливі, 
а кошти, які на них виділяються, 
використовуються неефективно.

Поки чиновники уникатимуть 
відповідальності за свою діяль-
ність, до того часу ми будемо 
жити так, як живемо. Коли чинов-
ники, які отримують по декілька 
тисяч гривень, декларують міль-
йони доларів, розкішні будинки 
та власні автопарки. Поки у владі 
будуть клептократи та корупці-
онери, до того часу асфальт на 
наших дорогах буде сходити 
разом зі снігом.

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



5 Середа, 1 березня 2017www.20minut.ua Тема номера

Правосуддя VS прокуратура: суд тричі відмовив 
у проведенні аудиту щодо дому української культури

Дім української 
культури – об’єкт, 
який мав стати зна-
ковим місцем для 
Житомира, але пе-
ретворився на су-
цільний скандал. 
Уже рік прокурату-
ра не може дати від-
повідь на питання 
«Скільки награбува-
ли на ″українській 
культурі″?»

Як повідомили 28 лютого 
в прокуратурі м. Житомира, 
правоохоронці не можуть ви-
сунути обвинувачення жод-
ному з фігурантів справи, 
що стосується розкрадання 
державних коштів під час 
створення Дому української 
культури, оскільки досі не 
відбулося аудиторської пере-
вірки. А  аудиторської пере-
вірки не відбулося тому, що 
відмовляє суд. І, до речі, від-
мовив уже тричі.

«У разі якщо суд не піде 
нам назустріч, не дасть ухва-
лу і не буде вирішене питання 
щодо проведення ревізій, вба-
чається варіант проведення 
судово-економічної експер-
тизи на основі вилучених до-
кументів, але в той же час це 
не дасть можливості провести 
взаємозвірки», – повідомили в 
прокуратурі Житомира.

Наразі прізвища судді (чи 
судей), які вже тричі відмови-
ли прокуратурі в перевірках, 
не називають, оскільки ухва-

ли досі не оприлюднені у ре-
єстрі судових рішень. Стосов-
но ж оскаржень, то, згідно з 
кримінально-процесуальним 
кодексом України, таких по-
вноважень прокурор не має.

За словами правоохорон-
ців, суть ревізії полягає в 
необхідності перевірити, на-
скільки законно були укла-
дені договори (оскільки були 
залучені безліч посередників 
і потрібно з’ясувати, чи мо-
гла міська рада укласти уго-
ди з підрядниками напряму) 

і чому не проводився тендер, 
адже йдеться про суму в по-
над 1 мільйон гривень.

Як пояснили під час бри-
фінгу, для встановлення мате-
ріальних збитків криміналь-
но-процесуальний кодекс 
вбачає обов’язкове проведен-
ня відповідної судово-еконо-
мічної експертизи або ревізії.

«Ми можемо порахувати 
(суму збитків – прим. ред.) 
самі, але це не буде доказо-
вою базою в суді. Обов’язково 
повинен бути висновок екс-
перта, за який той несе 
кримінальну відповідаль-
ність», – пояснює слідчий 
житомирського відділу по-
ліції ГУНП в Житомирській 
області Тетяна Левицька.

Попри те, що суд відмо-
вив уже тричі, прокуратура 
не полишає спроби «досту-
катися» до них і підготували 
четверте клопотання. Щодо 
того, чому його досі не пода-
ли, пояснюють: чекають, що 
клопотання розгляне інший 
суддя, щоб звернення не по-
трапило до попереднього 
судді-«відмовника».

«Хоча кримінально-проце-
суальний кодекс не дає права 

ані слідчому, ані прокурору 
призначати ревізію, згідно із 
Законом України «Про основні 
засади здійснення державного 
фінансового контролю в Укра-
їні» аудитори мають право 
провести ревізію за доручен-
ням органів прокуратури», – 
пояснили під час брифінгу. 
Тому стоїть питання про звер-
нення до аудиторської служ-
би щодо включення ревізії до 
плану, оскільки тільки поза-
планова ревізія проводиться 
за рішенням суду.

Нині вся документація, що 
стосується Дому української 
культури, в управління куль-
тури й у ФОП Козлова вже 
вилучена. За словами право-
охоронців, саме через велику 
кількість субпідрядників про-
цес вилучення документів був 
таким тривалим.

Лишається сподіватися, 
що правоохоронці таки зна-
йдуть спосіб якнайшвидше 
провести ревізію і покарати 
винних у розтраті державних 
коштів. Оскільки те, що їм ще 
потрібно документально до-
вести, вже давно є очевидним 
не лише для нашого міста, а й 
для всієї країни.

«Забаганка» водіїв коштуватиме 
місту близько 250 тисяч гривень

Наприкінці мину-
лого року в Житомирі 
на багатьох перехрес-
тях зняли дублюючі 
світлофори, що ви-
кликало шквал обу-
рення серед водіїв. Не 
минуло й трьох міся-
ців – світлофори по-
обіцяли повернути.

Як ми вже повідомляли ра-
ніше, після демонтажу дублюю-
чих пристроїв оптичних сигна-
лів багато водіїв стали нарікати, 
що небезпека дорожнього руху 
підвищилася. І тепер вони зму-
шені буквально вгадувати, коли 
і як виконувати маневри на 
перехрестях. Попри перекона-
ність влади, що виною «сліпого 
маневрування» є необізнаність 
самих водіїв у ПДР, світлофори 
таки повернуть.

Про це повідомив під час 
брифінгу 21 лютого міський го-
лова Сергій Сухомлин. Однак 

він також зазначив, що багато 
житомирських водіїв не знають 
правил дорожнього руху.

«У чому виникає проблема? 
Коли ви виїжджаєте на пере-
хрестя, для вас незрозумілий 
сигнал світлофора, і ви не мо-
жете повернути ліворуч, як і 
водії решти машин, які стоять 
за вами і теж його не бачать. А 
за правилами дорожнього руху, 
коли перша машина виїжджає 
на перехрестя, друга не має 
права за нею виїжджати. Вона 
повинна стояти за декілька ме-
трів до пішохідного переходу і 
тільки після звершення маневру 
першої має право виїжджати 
другий, – пояснює мер. – Між-
народна, європейська практика 
така, що водій має зупинити-
ся, скажімо, за п’ять метрів до 
пішохідного переходу. Тоді він 
нормально бачить сигнали світ-
лофора. Інша справа, коли мені 
профільний заступник Дмитро 
Ткачук пояснює цю систему, я 
кажу, що нам треба спочатку 
забезпечити нормальне приби-
рання доріг, щоб люди бачили 
цей пішохідний перехід, і нане-

сти таку розмітку, яка б не зми-
валася за рік. Тоді можна від лю-
дей чогось вимагати», – ділиться 
Сергій Сухомлин.

Сам же заступник міського 
голови Дмитро Ткачук розповів, 
що до проектів і виконаних ро-
біт претензій немає.

«Усі проекти були зроблені 
відповідно до стандартів і те, як 
сьогодні розміщені світлофори, 
правилам дорожнього руху і 
нормам розміщення світлофо-
рів не суперечить. Це питання 
лише дискомфорту водіїв», – пе-
реконаний Дмитро Ткачук.

За словами посадовця, нові 
світлофорні об’єкти будуть та-
кими ж, як і ті, які висять на сьо-
годнішній день.

«Старі світлофори повертати 
ніхто не буде, бо це були світло-
фори не Житомирської міської 
ради, а поліції, які були кинуті 
напризволяще багато років тому 
і якими ніхто не займався, – по-
яснює заступник мера. – Сто-
совно ж повернення, то це буде 
буквально кілька найбільш за-
вантажених перехресть, зокрема, 
Київська-Східна, Київська-Івана 

Мазепи, Грушевського-Східна і 
Грушевського-Івана Мазепи».

Саме на цих ділянках, за 
словами Дмитра Ткачука, спо-
стерігається великий трафік ав-
томобілів і певна кількість воді-
їв, які не дотримуються правил 
дорожнього руху та ніяк не мо-
жуть адаптуватися. Тому, врахо-
вуючи це, будуть додані так зва-

ні «дублюючі світлофори».
Конкретна ціна питання 

наразі невідома. Однак за по-
передніми розрахунками, на 
кожне перехрестя потрібно буде 
порядку чотирьох світлофорів, 
тобто 20 світлофорів усього. Як 
повідомив заступник міського 
голови, орієнтовно це буде ко-
штувати близько 250 тис. грн.
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нацбанк спростив закордонні  
фінансові операції українців

Національний банк 
України спростив для 
українців систему 
розміщення коштів 
на закордонних ра-
хунках та здійснення 
інвестицій за межами 
України.

Про це повідомляє прес-
служба НБУ. «Відтепер фізичні 
особи зможуть розміщувати на 
закордонних рахунках іноземну 
валюту з джерелом походження 
за межами України без індиві-
дуальних ліцензій НБУ. Напри-
клад, без ліцензій НБУ українці 
зможуть розміщувати на закор-
донних рахунках кошти, отри-
мані ними за межами України у 
якості заробітної плати, стипен-
дій, пенсій, аліментів, дивідендів, 
тощо», – йдеться у повідомленні.

Також наголошується, що 
фізичні особи зможуть без інди-
відуальних ліцензій НБУ здій-

снювати інвестиції за кордоном, 
використовуючи власні кошти, 
що знаходяться за межами Украї-
ни. Наприклад, проводити інвес-
тування із закордонних рахунків, 
реінвестувати кошти за межами 
України, проводити торгівлю фі-
нансовими інструментами на іно-
земних біржах, тощо.

Водночас зазначається, що 
фізичні особи, як і раніше, по-
винні мати індивідуальні ліцен-
зії НБУ для здійснення перека-
зу коштів з України з метою їх 
інвестування або розміщення 
на закордонних рахунках. Це є 
вимогою Декрету Кабінету Мі-
ністрів України від 19 лютого 
1993 року № 15-93 «Про систему 
валютного регулювання і валют-
ного контролю», що спрямована 
на запобігання непродуктивного 
відтоку капіталу з країни.

«Можливість проведення 
низки операцій з розміщення 
коштів на закордонних рахунках 
та здійснення інвестицій за межі 
України без індивідуальних лі-
цензій НБУ не звільняє фізичних 
осіб від зобов’язання декларува-

ти доходи та сплачувати податки 
з них в Україні у відповідності до 
національного законодавства», – 
наголосили у повідомленні.

У НБУ також додали, що по-
дальша лібералізація валютних 
операцій фізичних осіб, які на-
разі потребують ліцензування, 
буде здійснюватися відповідно 

до Концепції нового валютно-
го регулювання та на підставі 
нового закону «Про валюту» – 
єдиного рамкового закону про 
валютне регулювання, який ви-
значатиме основні принципи 
валютного регулювання в Укра-
їні, замість застарілого Декрету 
КМУ від 19 лютого 1993 року 

№ 15-93 «Про систему валют-
ного регулювання і валютного 
контролю» та численних нор-
мативно-правових актів.

Відповідний законопроект 
зараз розробляється Націо-
нальним банком спільно з екс-
пертами, залученими Європей-
ською комісією.
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Леонід
ГроМік,

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

Дріфтінг  
Дріфт як спорт виник в Японії. 

Якщо вірити легендам, вперше 
про нього дізналися в 60-і роки. 
Точне місце народження невідо-
ме, але достовірно те, що цей вид 
спорту вперше з’явився в містах з 
«горбистим» ландшафтом.

Сучасний дріфт, як і більшість 
професійних гонок, спочатку 
проводився нелегально. Головне 
в дріфтінгу – застосовувати тех-
нічні прийоми керування ралістів, 
прийоми проходження поворотів 
швидко, без втрат інерції. Метою 
гонщиків є покращити свій ре-
зультат проходження траси з вра-
хуванням часу аж до міллісекунд. 
(Існує два типи заїздів:одиночні 
і парні). В одиночних судді на-
раховують гонщику відповідну 
кількість балів залежно від швид-
кості, траєкторії, кута занесення і 
видовищності заїзду в цілому. В 
парних – перший учасник пови-
нен проїхати оцінювану ділянку 
відповідно до завдання (частіш за 
все – правильною траєкторією). А 
завданням другого учасника є по 
можливості сильніше наблизи-
тись до свого суперника – під час 
заносу робити синхронні «пере-
кладки». Відбувається два заїзди. 
Переможцем стане пілот, який 
проїхав ближче і краще, будучи 
«наздогоняючим».

В автомобілі для дріфтінгу 
особливу увагу приділяють рівно-
мірному розподіленню крутного 
моменту за обертами, автомобілі 
облегшуються і піддаються тюнін-
гу, форсується двигун,замінюється 
задній диференціал чи ставиться 
блокіровка. Перевагу віддають 
автомобілям з приводом на за-
дні колеса, але використовують 
і повнопривідні. Двигуни доро-
блюються або використовують 
спеціально підготовлені. Регулю-
ються і налаштовуються розвал і 
сходження коліс, дороблюється 
система рульового управління, 
спеціальні жорсткі стійкі і багато 
іншого. Особливої уваги заслуго-
вують шини. Передні потребують 
великого коефіцієнта зчеплення. 
(Стосовно задніх шин – одна по-
винна ковзати, а друга потребує 
великого зчеплення, особливо 
при потужностях двигуна 400 і 
більше кінських сил). На Україні 
дріфт як вид спорту офіційно 
зареєстрований з 2008 року, 
змагання проводяться у Вінниці 
і Львові, Одесі та інших містах. 
Змагання з цього популярного і 
видовищного виду спорту про-
водяться і в зимовий сезон. 

КуточоК

ВоДІЯУ Житомирі в результаті ДТП загинув 
27-річний чоловік, ще троє людей травмовані

У суботу, 25 лютого 
на проспекті Неза-
лежності сталася до-
рожньо-транспортна 
пригода, у результаті 
якої загинув 27-річ-
ний житомирянин. 
Травми різного сту-
пеня тяжкості отри-
мали ще троє людей 
(серед яких одноріч-
ний хлопчик).

Про це повідомляє відділ 
комунікації поліції Житомир-
ської області. Близько 17.40 водій 
автомобіля «ВАЗ-21124», рухаю-
чись проспектом Незалежності 
у напрямку вул. Покровської, не 

впорався з керуванням та виїхав 
на смугу зустрічного руху, де 
допустив зіткнення із автомобі-
лем «Hyundai Santa Fe».

У результаті водій ВАЗів-
ки загинув на місці пригоди, 
26-річний водій іншого авто 
отримав травми у вигляді пе-
реломів, вивихів та забоїв. 
Також травмувались двоє па-
сажирів «Hyundai Santa Fe», 
мама й однорічний син. Усіх 
трьох було госпіталізованого 
до медичних установ.

Усі обставини та причи-
ни ДТП встановлюються у 
рамках кримінального про-
вадження, розпочатого за ч.2 
ст. 286 (Порушення правил 
безпеки дорожнього руху або 
експлуатації транспорту осо-
бами, які керують транспорт-
ними засобами) ККУ.

Поліцейські застерігають 

учасників дорожнього руху: не 
нехтуйте здоровим глуздом та 
«Правилами дорожнього руху». 
Швидкість транспортного засо-

бу має бути такою, аби усі ваші 
маневри були безпечними та не 
становили загрози для вас та ін-
ших учасників руху.

У Бердичеві злодій вкрав 
дитячий візочок, перерізавши 
ведосипедний трос

На Житомирщині 
затримали 
«чорного» лісоруба

Днями до Берди-
чівського відділу 
поліції звернулась 
24-річна місцева жи-
телька із повідомлен-
ням про крадіжку з 
під’їзду її будинку 
дитячого візка. По-
ліцейські розшукали 
злодія та вилучили 
викрадене.

На місці події працювала 
слідчо-оперативна група відді-
лу поліції. Як з’ясувалось, візок 
(вартістю 3 тисячі гривень) був 
залишений на сходинковому 
майданчику на кілька годин. 
Жінка навіть пристебнула його 
велосипедним тросом, однак це 
не завадило зловмиснику вчи-
нити крадіжку.

«У ході проведених першо-
чергових заходів поліцейські 
опитали місцевих мешканців 

та перевірили осіб, які схильні 
до вчинення правопорушень та 
проживають поруч. У результаті 
встановили, що до правопору-
шення причетний 28-річний ра-
ніше судимий бердичівлянин. Він 
у скоєному зізнався та розповів, 
що візок залишив у помешканні 
своїх знайомих. Звідти викрадене 
й вилучили, – повідомив т.в.о. на-
чальника Бердичівського відділу 
поліції Олег Хоцинський. – За-
триманий пояснив, що збирався 
продати візок за першої ж наго-
ди, аби роздобути трохи грошей».

Нині триває досудове роз-
слідування, розпочате за ч. 1 
ст. 185 (Крадіжка) Криміналь-
ного кодексу України. За чин-
ним законодавством чоловікові 
може загрожувати покарання 
від штрафу і аж до позбавлення 
волі строком до 3 років. Праців-
ники поліції нагадують, що не 
варто залишати свої речі без на-
гляду у під’їздах, на сходинко-
вих майданчиках, поблизу бу-
динків на тривалий час. Цим ви 
можете привернути увагу зло-
вмисників та втратити майно.

Про незаконну 
порубку дерев до 
Ємільчинського від-
ділення поліції пові-
домили працівники 
лісового господар-
ства. На місці події 
поліцейські застали 
чоловіка, який вже 
завантажив на гужо-
ву повозку 4 вільхо-
вих колоди.

Про це повідомляє відділ 
комунікації поліції Житомир-
ської області

Повідомлення про право-
порушення надійшло до по-
ліції увечері 27 лютого. Як 
з’ясувалось, у лісовому масиві 
поблизу с. Забаро-Давидівки, 

у гідрологічному заказнику, 
було зрубано вільху.

На місці події працювала 
слідчо-оперативна група по-
ліції. Правоохоронці застали 
31-річного жителя Олевського 
району, який вже завантажив 
до гужової повозки 4-метрові 
колоди. Поліцейські вилучили 
транспортний засіб із дереви-
ною, бензопилу та сокиру, ви-
явлені на місці порубки. Від-
повідні відомості було внесено 
до Єдиного реєстру досудових 
розслідувань за ст.246 (Неза-
конна порубка лісу) Кримі-
нального кодексу України.

Триває подальше з’ясування 
обставин події. Відповідно до 
чинного законодавства чолові-
кові може загрожувати штраф 
від 50 до 100 неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або 
арешт на строк до 6 місяців, а та-
кож обмеження чи позбавлення 
волі на строк до 3 років.
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Розлучення  
з іноземцем в Україні: 
правда чи міф?

Як роз`яснюють фахівці Бер-
дичівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, україн-
ський суд компетентний роз-
глядати справи про розірвання 
як міжнародних шлюбів, заре-
єстрованих між особами, що є 
громадянами різних держав, 
так і шлюбів між громадянами 
України, відповідно до сімей-
ного законодавства України й у 
випадку, коли обоє одружених 
проживають за кордоном.

Відповідно до ч. 4 ст. 280 
Сімейного кодексу, громадя-
нин України, який проживає 
за межами України, має право 
звернутися з позовом про розі-
рвання шлюбу до суду України, 
якщо другий з подружжя, неза-
лежно від його громадянства, 
проживає за межами України. 
Наведене правило закріплене з 
метою захисту прав й інтересів 
насамперед громадян України, 
що уклали шлюб із інозем-
цями, законодавство країни 
громадянства яких забороняє 
розірвання шлюбу. Подібне 
розірвання, будучи дійсним 
в Україні, може бути неви-
знаним у країні проживання 
колишнього подружжя, якщо 
відсутні відповідні уніфіковані 
колізійні норми.

З іншого боку, відповідно до 
ч. 1 ст. 280 Сімейного кодексу 
України розірвання шлюбу між 
громадянином України та іно-
земцем, здійснене за межами 
України за законом відповідної 
держави, є дійсним в Україні, 
якщо в момент розірвання 
шлюбу хоча б один із подружжя 
проживав за межами України.

Громадяни України, які по-
стійно чи переважно прожи-
вають за кордоном, не завжди 
мають можливість звернутися 
для розірвання шлюбу до 
українського суду. Саме тому 
розірвання шлюбу між гро-
мадянами України, здійснене 
за межами України за зако-
ном відповідної держави, є 
дійсним в Україні, якщо обоє 
з подружжя на момент розі-
рвання шлюбу проживали за 
межами України.

Документ, що посвідчує розі-
рвання шлюбу між іноземцями, 
здійснене за межами України 
за законом відповідної дер-
жави, є дійсним в Україні, при 
умові проставлення апостилю 
чи легалізації у відповідних 
установах.

Отже, згідно з положеннями 
чинного законодавства України, 
Ви маєте право розірвати шлюб 
з іноземцем як на території 
України, так і за її межами.

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

КолонКа«Синій кит» –  
гра, що вбиває ваших дітей!

Підлітковий вік 
застає зненацька не 
тільки дітей, а й їхніх 
батьків. 

Підліток цілком не усвідомлює 
змін, що відбуваються з ним. Та й 
батьки не готові його сприймати 
по-новому. Все це призводить до 
того, що контакт між дитиною і 
батьками руйнується, а підліток 
«замикається» в собі.

Виховувати дітей – складно і 
відповідально. Особливо важким 
процес «керування» дитиною стає, 
коли вона досягає підліткового віку. 
Підлітки – вже не діти, але ще й не 
дорослі. У цей період відбувається 
становлення особистості – часом 
може здаватися, що на підлітка не-
має жодної «управи». Батькам і ото-
чуючим людям важливо налагоди-
ти правильні відносини з підлітком.

Далі декілька порад:
Для того, аби порозумітися з 

дитиною, необхідно намагатися 
зосередитися на позитивних ри-
сах характеру вашої дитини і час-
тіше її хвалити. Не скупіться на 
похвалу, адже, як відомо, «похвала 
окрилює». Хваліть навіть в тому ви-
падку, якщо вам здається, що вико-
нати те чи інше завдання або робо-
ту він міг би набагато краще. Варто 
ненав’язливо цікавитися життям 
своєї дитини. Але пам’ятайте: 
жодних нотацій! Критика і нота-
ції – вороги ваші відносин!

Постарайтеся стати для своєї 
дитини справжнім другом. Якщо 
вам вдасться знайти «золотий клю-
чик» до своєї дитини, ви зможете 
домогтися того, що син або дочка 
будуть з вами гранично відверті, 
що дасть вам можливість скоригу-
вати вчинки і вберегти підлітка від 
поганого впливу.

Всі розмови і повчання ведіть 

тільки в доброзичливому тоні! 
Якщо ви відчуваєте, що пік емо-
ційної напруги зростає, відкладіть 
розмову, поки не вщухнуть почут-
тя. Варто ділитися з дитиною своїм 
життєвим досвідом. Однак в жодно-
му разі не беріть на себе весь тягар 
його помилок, оскільки це може 
призвести до того, що підліток у 
майбутньому не зможе вирішувати 
виникаючі проблеми самостійно.

Стримуйте себе, щоб ненаро-
ком не висловити докори або пре-
тензії. У підлітковому віці заува-
ження стають критичними: вони 
запам’ятовуються, дитина почи-
нає «прокручувати» ці думки, що 
призводить до розвитку комплек-
сів і зниження самооцінки. Іноді 
вам здається, що підліток ігнорує 
слова. Повірте – це не так. Повне 
ігнорування настає, коли підліток 
розуміє, що крім докорів, нічого 
від вас не почує. Стримуйтеся, 
стримуйтеся і ще раз стримуйтеся.

До того ж, дітям в підлітковому 
віці здається, що вони нікому не 
потрібні, що батькам немає до них 
«ніякого діла». Спростуйте це: го-
воріть так, щоб він розумів, що ви 
його підтримуєте, любите, що ви – 
одна сім̀я. Ведіть бесіди і повчання 
виключно в доброзичливому тоні.

Не починайте розмовляти з 
підлітком, якщо ви роздратовані 
або сильно засмучені. Розмовля-
ючи в такому стані, складно стри-
мати негативні почуття і емоції. Ви 
досягнете в формуванні відносин 
з дитиною успіху, якщо зумієте 
завоювати її довіру. Саме довіра – 
наріжний камінь добрих відносин.

І наостанок: не впадайте у від-
чай, якщо вжиті вами спроби на-
лагодити відносини з дитиною-
підлітком не увінчалися успіхом! 
Пам’ятайте: насправді ви володіє-
те значно більшими можливостя-
ми щодо впливу на свою дитину, 
ніж вважаєте.

Марина Михальчук

Нещодавно в Укра-
їни з̀ явилась небез-
печна гра, що вже 
вбила більше сотні 
підлітків. Психоло-
ги б’ють на сполох: 
діти, які залишаються 
поза увагою рідних і 
близьких, обирають 
смертельний квест 
і закінчують життя 
самогубством.

Такі небезпечні психологічні 
забави діти знаходять у так званих 
групах смерті у Вконтакті: «Синій 
кит», «Тихий дім», «Розбуди мене 
о 4.20». Назви цих груп різнома-
нітні, але фінал таких розваг за-
вжди фатальний, бо останнє за-
вдання гри – самогубство.

Ловці самотніх душ
Кривава гра прийшла до 

українських дітей з Росії. Півроку 
тому кіберполіцейські зафіксува-
ли першого учасника небезпеч-
ної групи. На сьогоднішній день 
їх сотні, стільки ж і самих спіль-
нот. Відомо, що на Прикарпатті 
вже сталися два трагічні випадки. 
У Росії «Синій Кит» довів до са-
могубства близько 130 дітей.

Існує думка, що грою керу-
ють досвідчені психологи. Адже, 

даючи завдання, з підлітками 
грають аж до самогубства, а ре-
зультат просять знімати на відео. 
«Твоя душа, ніби кит: загадкова 
і самотня», «Розбитий на части-
ни у пошуках щастя» та чимало 
інших картинок із подібними 
написами та обов’язково з зобра-
женням китів. Такі групи най-
частіше заповнюють саме під-
літки. У подібних групах вони 
добровільно стають «китами» – 
це означає, що вони є учасни-
ками квестів. Усього 50 завдань, 
останнім є самогубство. Депар-
тамент кіберполіції постійно 
виявляє такі групи. Кількість 
учасників іноді складає тисячі. 
Їх блокують, але вони знову реє-
струються і продовжують «гру».

Чому саме кит? Ці тварини 
асоціюються у них зі свободою. 
Вони можуть літати, і цим, мож-
ливо, пояснюється те, що цей 
вид ссавців – один з небагатьох, 
представники якого добровільно 
можуть звести рахунки з життям.

Небезпечні тенета
Журналісти газети «20 хви-

лин» вирішили знайти одну з 
таких груп і з’ясувати, яким чи-
ном просувається гра. Більшість 
з них є закритими, в одну з них 
ми вступили, до речі, без жод-
них квестів. Спочатку учасникам, 
щоб вони не сумували, пропо-
нують намалювати кита на руці 
ручкою. Потім із учасників, які 
виявили бажання грати далі, 
підбирають потенційних потер-
пілих і поступово «працюють». 
Для того, щоб отримати найпер-
ше завдання, іноді потрібно нада-

ти реальну адресу, куди прийде 
завдання (або їх пишуть в особис-
ті повідомлення у Вконтакті).

Через деякий час одному з 
журналістів написала дівчинка 
Єва (12 років) і хлопчик Максим 
(15 років). Вони запитали, чи дій-
сно він збирається помирати та 
причину цього, а потім почали 
відмовляти. Себе обоє називають 
«дельфінами». Чому так, бо у да-
ній групі саме вони відмовляють 
дітей не грати у цю гру. Ствер-
джують, що це дійсно небезпечно. 
Відео смерті потім продаються.

Психологи говорять, що ви-
падків, коли діти «кидаються» на 
будь-які ігри, аби бути помічени-
ми, дуже багато. 

Психолог Світлана Остапенко 
говорить, що іноді батькам варто 
приділяти дітям трохи більше 
уваги, ніж завжди. Варто іноді 
переглядати, чим цікавиться ди-
тина в Інтернеті, що шукає. Про-

те, якщо підлітку не приділяти 
достатньо уваги (навіть якщо 
батьки відключать Інтернет), він 
знайде іншу залежність.

«Найважливішу підтримку 
має дати родина. Суїцид може 
здійснити той, у кого немає вну-
трішньої опори. А внутрішня 
опора дає відчуття близькості та 
підтримки», – додала Світлана 
Остапенко.

Врятуватися від кривавої гру-
пи смерті можна. Виявивши ак-
тивність дитини у цій групі, по-
трібно заблокувати свою сторінку 
чи поскаржитися на спільноту ад-
міністраторам соціальної мережі. 
Самі діти це роблять дуже рідко. 
Вони бояться, що їх «вичислять» і 
нашкодять їм та родичам. Деяких 
адміністраторів небезпечних груп 
вже «вирахували». Проте зловити 
і затримати їх поки майже не-
можливо, бо жорстокі зловмисни-
ки працюють за межами України.

Як налагодити відносини з дитиною-підлітком
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Марина Михальчук

З 1 березня тариф 
на електроенергію 
знову підвищиться. 
Ціна для населення 
зросте у середньому 
на 23% від попере-
дньої.

Нові тарифи
Початок весни цього року 

вітає не квітами та подарунка-
ми, а здорожчанням світла. За 
рішенням Національної комі-
сії, яка здійснює держрегулю-
вання у сферах енергетики і ко-
мунальних послуг (НКРЕКУ), 
замість 71,4 копійок за кВт/год 
українцям доведеться платити 
90 копійок.

Таке подорожчання має бути 
п’ятим і останнім, визначеним 
постановою НКРЕКП №220 від 
26 лютого 2015 року.

Нині житомиряни платять 
за світло за трьома тарифами: 
при споживанні до 100 кВт/год 
(71,4 копійки), при споживанні 
від 100 до 600 кВт/год (129 ко-
пійок), при споживанні понад 

600 кВт/год (163,8 копійки). Вже 
з першого березня при спожи-
ванні до 100 кВт/год доведеться 
платити 90 копійок, кожен на-
ступний кіловат коштуватиме 
168 копійок. При цьому окремо-
го тарифу для тих, хто спожи-
ває понад 600 кВт/год не буде. 
Щодо багатодітних, прийом-
них сімей та дитячих будинків 
сімейного типу незалежно від 
обсягів споживання електро-
енергії тариф також становити-
ме 90 копійок за кіловат.

Побутові ненажери
Коли відбудеться подорож-

чання, ціна прожиття у квартирі 
чи будинку стане королівською. 
Якщо вивчити всі домашні по-
бутові прилади, то найбільши-
ми «ненажерами» виявляться 
електроплита, електрочайник, 
бойлер, пральна машина, праска 
і пилосос. Всі ці прилади завжди 
споживають багато електрики, 
адже працюють найбільше часу. 
Саме тому витрата електроенер-
гії буде залежати від того, як час-
то ви готуєте, перете, прибирає-
те чи миєтеся.

Електроплита
Якщо у вас постійно працює 

електроплита, то приготуван-
ня борщу на велику родину на 

найбільшій конфорці (потуж-
ністю 3 кВт) займає близько го-
дини. Тобто на борщ ви витра-
тите 3 х 1,68 грн = 5,04 грн.

Чайник
Любителі гарячих напоїв 

споживають їх декілька разів 
на день. Щоб закип’ятити 1,5 
літра води, потрібно близько  
0,15 кВт/год. А це близько 25 
копійок. Але якщо кип’ятити 
його три рази, то вийде близько  
0,45 КВт/год на день, або  
13,5 кВт/год електроенергії на місяць.

Пральна машина
Середній цикл прання в 

пральній машині витрачає від 
0,8 до 2 кВт/год електроенергії. 
Ціна залежить від того, до якої 
температури нагрівати воду. 
Тобто одна прання обійдеться 
від 1,35 до 3,36 грн.

Пилосос
Сучасні побутові пилососи 

споживають від 1,5 до 2 кВт/год 
електроенергії. Тобто якщо ви 
встигаєте пройтися пилососом 
по всіх килимах і доріжках за 
20 хвилин, то витратите близь-
ко 50 копійок на одне приби-
рання. Якщо ж він буде працю-
вати півгодини, ціна зросте до 
75-80 копійок.

Телевізор
У деяких родинах він пра-

цює по 12 годин на добу. За цей 
час «телек» витратить близько  
2 кВт/год, або 3,36 грн, і подиви-
тися двогодинний фільм буде ко-
штувати близько 70 копійок.

Нагадаємо, постановою 
№ 220 Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання 
у сферах енергетики та кому-
нальних послуг, від 26 лютого 
2015 року було передбачено зрос-
тання тарифів не електричну 
енергію для населення у 5 етапів. 
Загалом впродовж усього від-
різку часу – з 1 квітня 2015 року 
до 1 березня 2017 року – вартість 
електричної енергії для населен-
ня підвищиться в 3,5 рази.

Подальші перспективи
Зростання комунальних та-

рифів: поки що не в плані, але 
підстави можуть з’явитися.

Тетяна Бойко, експерт реані-
маійний пакет реформ:

«Наразі зростання тарифів 
на електропостачання для непо-
бутових споживачів (бізнесу та 
бюджетних установ) не перед-
бачено. Але корегування опто-
во-ринкової ціни електроенергії 
може відбуватися щоквартально. 
У зв’язку з блокадою та необхід-

ність імпорту антрациту така 
підстава може з’явитися.

Якщо ж ця ціна зросте, та-
рифи для непобутових спо-
живачів на електроенергію (у 
тому числі – і для водоканалів) 
також зростуть. Відповідно, 
підвищяться ціни на водопос-
тачання. Можливе зростання 
цін на послуги з водопостачан-
ня в окремих містах у зв’язку 
зі збільшенням інвестиційної 
складової в тарифах.

23 лютого уряд прийняв рі-
шення про перегляд ціни на газ 
для населення та теплокомуне-
нерго двічі на рік – 1 квітня та 
1 жовтня. Поки що зростання 
ціни на газ для населення не за-
плановано. Але якщо Кабінет 
Міністрів вирішить зробити її 
паритетною до ринкової (а це 
на 30% вище від сьогоднішньої), 
то зростання ціни і на послуги 
газопостачання, і на централі-
зоване опалення та гаряче водо-
постачання відбудеться орієн-
товно на 20%.

Однак, це лише прогнозні ва-
ріанти.

Наразі зростання ціни для 
населення на всі ці послуги не 
передбачено».

Матеріал підготовлений в 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector».

на початку весни подорожчає світло: 
скільки доведеться заплатити

електроплита 

електрична
духовка

Пральна 
машина

мікрохвильова
піч

Фен

Бойлер

Праска

Пилосос

0,5-1
квт.год

1-3
квт.год

2,3
квт.год

1,5
квт.год

1,5
квт.год

1,5
квт.год

1,1
квт.год

2,0
квт.год

«Найголодніша» побутова техніка
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Микола Корзун

Ця історія нале-
жить до розряду тих, 
які «не відбулися». Ну 
ось так вийшло, що за-
дум був один, а реаль-
ного втілення у житті 
не відбулося.

Мова піде про задум провес-
ти 26 лютого 2017 року пробіг так 
званою «Вовчою стежкою», який 
присвячувався пам’яті «незлам-
них», або «проклятих солдатів». 
Йдеться про польське антикому-
ністичне підпілля, яке існувало 
на теренах сусідньої до нас дер-
жави від 1944 року, коли на тери-
торії Польщі, визволеної від на-
цистських військ, був створений 
за радянської підмоги ПКНВ – 
«Польський комітет національ-
ного визволення». Вважається, 
що підпільна антикомуністична 
мережа спротиву комуністич-
ному режимові існувала до 1963 
року, коли боївці було знищено 
останнього з «проклятих солда-
тів» Юзефа Франчака. У Польщі 
цьогоріч пробіги на честь «про-
клятих солдатів» мають довжи-
ну 1963 метри, що також при-
урочено до вище згаданої дати.

У Здолбунові та Житомирі 
пробігти «Вовчою стежкою» 
не вийшло

Пробіги на честь підпільни-
ків-антикомуністів проходили не 
лише у польських містах, але й у 
інших країнах світу, де польська 
діаспора вшановує таким чином 
внесок співвітчизників у боротьбі 
з тоталітарним радянсько - кому-
ністичним ладом. В Україні також 
були наміри провести такі захо-
ди. Принаймні інформація про 
два міста, де готувалися пробіги 
на честь «проклятих солдатів», 
які мали відбутися 26 лютого 2017 
року, промайнула у деяких засо-
бах масової інформації та зде-
більшого – у соціальних мережах. 
У Здолбунові, що на Рівненщині, 
польське товариство імені Таде-
уша Чацького планувало пробіг 
«Вовчою стежкою», для чого звер-
нулося до місцевої райдержадмі-
ністрації, де отримало фактично 
відмову у сприянні проведення 
акції. Більше того, не лише сам 
факт відмови спантеличив орга-
нізаторів поки що незвичної для 
України акції, яка вже сьомий 
рік відзначається на державному 
рівні у сусідній Польщі. Аргу-

менти, якими була «оснащена» 
відповідь чиновників Здолбунів-
ської РДА, стосувалися аспектів 
взаємопоборення, протистояння 
польських та українських вояків, 
які боролися в умовах підпілля 
не лише проти єдиного ворога, 
але й поміж собою. Оте «поміж 
собою» якраз і стало на заваді 
проведення акції пробігу пам’яті 
«проклятих солдатів» у Здолбу-
нові. У Житомирі подібну акцію, 
яка мала відбутися у ту ж неді-
лю, 26 лютого, готувала усім відо-
ма організація «Союз польської 
шляхти». Навіть макет оголо-
шення, яке мало сповістити жи-
томирян про захід у парку імені 
Гагаріна («шляхтичі» підтриму-
ють ініціативу багатьох житоми-
рян щодо перейменування пар-
ку на Шодуарівський), вже було 
підготовлено. Про те, чи була 
переписка організаторів акції у 
Житомирі з місцевою владою, 
невідомо. Але вже за тиждень 
до можливого старту пробігу 
у Житомирі його організатори 
сповістили про те, що відмов-
ляються від проведення акції у 
парку ім. Ю. Гагаріна. Мотивація 
такого рішення була простою і 
зрозумілою: у Житомирі, як у ці-
лому в Україні, є люди, що сіють 
україно-польську ворожнечу, 
а тому захід (який планувало-
ся розпочати опівдні 26 лютого 
2017 року), вирішили скасувати. 
Аби не давати приводу для вла-
штування провокації так званим 
«агентам Кремля» та «корисним 
ідіотам», які радо використову-
ють складнощі україно-поль-
ського минулого для досягнення 
певних політичних дивідендів. 
Більше того, керівники «Союзу 
польської шляхти» пообіцяли 
землякам-житомирянам, що від-
нині під ногами розпалювачів 
ворожнечі між українським і 
польським народами «горітиме 
земля». Вочевидь йдеться про 
те, що робота, спрямована на 
популяризацію історичного ми-
нулого обох народів, буде про-
водитися більш інтенсивніше, а 
не лише епізодично до певних 
святкових дат.

Серед «проклятих солдатів» 
були й житомиряни

Якраз у Житомирі пробіг, 
який 26 лютого 2017 року мав бути 
присвячений пам’яті «проклятих 
солдатів», був персоніфікований 
постаттю житомирянина Фран-
цішека Непокульчицького, що, 
власне, і належав до керівного 
проводу боротьби польського 
антикомуністичного підпілля у 
1945 - 1946 роках.

Житомирянам, які ледь не 
вперше почули про людину, що 
народилася у 1900 році і прожи-
ла у нашому місті перші двад-
цять років, було б цікаво дізна-
тися про подальший шлях та 
звивисту долю свого земляка у 
вогнищі світових протистоянь, 
які розпалювалися і горіли у 
кожній з європейських країн. 
Отож, про Францішека Непо-
кульчицького, який після 1920 
року, коли у Житомирі остаточ-
но зміцніла влада більшовиків, 
змушений був залишити рідне 
місто, житомирянам знати дуже 
не завадило б. Хоча б тому, що у 
житті цього відважного чолові-
ка було багато цікавих і знаково-
історичних подій, які широко-
му загалові наших земляків ще 
й невідомі. Адже той факт, що 
Франц Непокульчицький (який 
із 1922 року служив у Війську 
Польському), у 1939 році став 
одним з керівників збройного 
спротиву нацистській окупації 
Польщі, нам, житомирянам, не-
відомий. Ми нічого не знаємо 
про підготовку замаху на Гіт-
лера ще восени 1939 року, коли 
Польща тільки-тільки капіту-
лювала перед Німеччиною. Од-
нак цей замах проти «фюрера» 
німецької нації готував якраз 
полковник Непокульчицький. 
Замах виявився невдалим, але 
це аж ніяк не позначилося на 
подальших діях житомиряни-
на, який тривалий час очолював 
диверсійний відділ Армії Кра-
йової. У 1944 році Франц Непо-
кульчицький бере участь у Вар-
шавському антифашистському 
повстанні, потопленому у крові 
гітлерівськими військами, які 
скористалися дивним «затиш-
шям» на радянсько-німецькому 
фронті, що проходив за 12-15 
кілометрів від передмістя поль-
ської столиці.

Після придушення повстан-
ня Непокульчицький потрапляє 
до гітлерівського концтабору, у 
якому його й застав кінець Дру-
гої світової війни в Європі. Але 
коли Польща опинилася під 
владою комуністичного режиму, 
він залишився вірним урядові в 
еміграції, який продовжував бо-
ротьбу в умовах підпілля. Франц 
Непокульчицький очолив ор-
ганізацію «Свобода і Незалеж-
ність» і аж до свого арешту у 1946 
році боровся в умовах антико-
муністичного підпілля. Потім – 
суд, смертний вирок, замінений 
на довічне ув’язнення. У 1956 
році,у часи так званої «хрущов-
ської відлиги», яка зачепила усі 
прокомуністичні режими у краї-
нах Східної Європи, Францішека 

Непокульчицького звільняють, 
але аж до смерті у 1974 році він 
проживав в умовах жорсткого 
нагляду, як «політично ворожий 
елемент».

Вивчати спільну історію  
у ході «пробігів»?  
Цього недостатньо!

У Житомирі мало знають 
як про діяльність покоління 
«проклятих солдатів», так і про 
постать свого земляка Франца 
Непокульчицького. Можливо, 
пробіг «Вовчою стежкою» у жи-
томирському парку 26 лютого 
2017 року міг стати своєрідним 
інформаційним приводом до 
посилення такої уваги, а мож-
ливо, така увага з боку істориків 
та краєзнавців Житомирщини 
ще попереду. Сьогодні лунає чи-
мало заяв, оцінок та коментарів 
щодо недоречності посилення 
суспільної уваги до проблема-
тики часів жорстоких протисто-
янь українців та поляків у 20-40 
роки минулого сторіччя. Мов-
ляв, нехай спочатку складнощі 
взаємостосунків вивчать фахів-
ці-історики, а тоді вже настане 
час вшанувань, меморіалізації та 
відзначень.

Хтозна, як швидко і наскіль-
ки інтенсивно вивчатимуть ака-
демічні історики архіви та ви-
даватимуть для громадськості 
певні «рецепти» оцінок мину-
лого. Проте має право на існу-
вання думка щодо посилення 
відповідальності пересічних 
громадян і суспільства у цілому. 
Адже саме у взаємних контак-
тах, можливо – у дискусіях, але 
під час обов’язкового діалогу, ви-
рине і постане певний консенсус 
щодо оцінок та позицій спіль-
ного драматичного минулого. 
Якщо земля «має горіти», якщо 
ми будемо прагнути позбавити-

ся «підніжок» та провокацій з 
боку «агентів Кремля», пооди-
ноких заходів на кшталт пробі-
гів чи флешмобів, вочевидь не-
достатньо. Потрібен серйозний 
діалог на рівні студентства, гро-
мадських активістів, самовряд-
них громад, туристичних кон-
тактів та культурних ініціатив. 
Все це на часі. Все це потребує 
уваги та сил. І обов’язково – зміс-
товної роботи. Варто зауважи-
ти, що упродовж кількох років 
у Житомирі були спроби прове-
дення інформаційних кампаній 
щодо бачення нашого спільного 
минулого. Зокрема активістами 
того ж таки «Союзу польської 
шляхти» у Житомирі були ор-
ганізовані виставки «Польща у 
часи радянської окупації (1944-
1993)», а потім ще одна наукова 
конференція та виставка щодо 
спільної участі армії УНР та вій-
ська Юзефа Пілсудського у 1920 
році. На жаль, занадто велико-
го, або точніше – потенційно 
очікуваного резонансу вони не 
отримали.

Можливо, тому й досі у Жи-
томирі не можуть визначитись 
із перспективою встановлен-
ня у нашому місті пам’ятника 
І.Падеревському як прикладу 
служіння батьківщині та влас-
ному народові. Тому народові, 
з яким у нас налагоджуються 
справді конструктивні, рівно-
правні та добросусідські зв’язки. 
Як не дивно, але загальновідо-
мо, що без спільного минулого 
спільного майбутнього не буває. 
Давно зрозуміло, що зводити 
пошук істини до паспортизації 
образ і помилок  є найбільшою 
помилкою і  навіть злочином 
перед майбутнім. Але й сиді-
ти, склавши руки, очікуючи на 
вердикт науковців, також недо-
речно. Єдиний вихід – до праці!  
До діалогу і порозуміння!

Зауваження та питання 
до події, яка не відбулася
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Ринок цін на 
нерухомість дуже 
динамічний і за-
лежить від низки 
факторів, серед 
яких – ситуація 
в державі та курс 
іноземних валют, 
адже ринок неру-
хомості – головний 
маркер стану еко-
номіки в країні.

Якщо проаналізувати 
ринок вторинної нерухо-
мості в Житомирі за останні 
два роки, то протягом цього 
періоду можна простежити 
кілька різких стрибків цін, 
після котрих відбувалися 
спади, і навпаки.

Ціновий діапазон за два 
роки – від 12,8 до 18 тис./м².

На первинному ринку, 
де переважає інвестування 
в житло, що будується, ці-

новий діапазон за два роки 
становив від 7 до 11 тис./м²

Станом на кінець лю-
того 2017 року в Жито-
мирі пропонувались до 
продажу квартири в 12 
житлових комплексах, дея-
кі з них вже введено в екс-
плуатацію: ЖК «Сіті Парк», 
ЖК «Прем’єр Хол», вартість 
13600-17250 грн/м², інші зна-
ходяться на різних стадіях 
будівництва: ЖК «Мрія на 
Покровській», ЖК «Домаш-
ній», ЖК «Тетерівській Буль-
вар», ЖК «Преміум Парк», 
ЖК «Фаворит» та інші. Вар-
тість 8300-11000 грн/м².

Як поділився голова 
ради ГО «Житомирська Рі-
елторська Палата» Валерій 
Зайченко, на вартість неру-
хомості, перш за все, впли-
вають якість житла, район 
і поверх, на якому знахо-
диться квартира.

«Попитом завжди корис-
тувалася нерухомість, яка 
знаходиться в центрі та на 
Корбутівці, попри те, що 
ці райони є найдорожчи-

ми, – розповідає Валерій 
Зайченко. – На первинно-
му ринку протягом остан-
ніх двох років ціни дещо 
підросли у зв’язку з коли-
ванням курсу долара. При 

цьому будівельні матеріа-
ли не дешевшають, вартість 
робочої сили, зважаючи на 
закон про мінімальну за-
робітну платню, дорожчає, 
що також впливає на фор-

мування цінової політики 
за квадратний метр. Однак 
попит на нерухомість у Жи-
томирі наразі є відносно 
стабільним», – пояснив го-
лова ради ГО «Житомир-
ська Ріелторська Палата».

Як змінилися запити 
покупців у Житомирі  
за два роки?

Керівник відділу прода-
жів житлового району «Те-
терівський Бульвар» Тетяна 
Люлька розповідає, що за 
останні два роки покупець 
став вимогливішим, що зна-
чно вплинуло на збільшен-
ня кількості та якості про-
позицій.

«Нині вимоги міняють-
ся і ростуть, і це дуже до-
бре, адже забудовники на-
магаються стати кращими, 
що відбивається на якості 
будівництва, швидкості 
введення в експлуатацію, 
благоустрої прибудинкової 
території. Також дуже важ-
ливий район, де знаходить-
ся новобудова», – пояснює 
Тетяна Люлька.

За ї ї словами, раніше 
Житомир розбудовувався 
не так активно, у зв’язку з 
чим покупці практично не 
мали можливості обирати 
район, оскільки вибір ново-
будов був невеликим.

«Сьогодні для людей 
відкрилася можливість 

нерухомість у Житомирі: 
як змінювався курс і скільки 
коштуватиме нова квартира?

Динаміка руху цін на нерухомість у Житомирі за 2015-2017 роки

Середня вартість по Житомиру; тис. грн/м2
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2015

11 тис.

12 тис.

13 тис.

14 тис.

15 тис.

16 тис.

17 тис.

18 тис.

19 тис.
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Січень
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Квітень
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Квітень
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Липень
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2016

Жовтень
2015

Жовтень
2016
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419 тис грн (38,4 м2) 439 тис грн (39,9 м2)

вул. Синельніковська вул. вітрука, вул. івана 
Сльоти (Бородія)

10 500 грн/м2 10 990 грн/м2

ЖК  
«Преміум Парк»

ЖК  
«Фаворит»

●● Розвинена●●
●●●●●інфраструктура

●● Автостоянка
●● Дитячі●●

●●●●майданчики
●● Паркова●зона
●● Комерційні●●

●●●●приміщення

●● Розвинена●●
●●●●●інфраструктура

●● Автостоянка
●● Дитячі●●

●●●●майданчики
●● Комерційні●●

●●●●приміщення
●● Комплекс●●

●●●●закритого●типу●●
●●●●з●охороною

вул. Чуднівська

428 тис грн (46 м2)

ЖК  
«Тетерівський 

Бульвар»

9 300 грн/м2

●● Розстрочка●до●12●місяців
●● Знижка●3●%●●

●●●●при●повній●оплаті
●● «Зелений»●район●міста
●● Нова●інфраструктура
●● Новий●дитячий●садок
●● ТЦ,●ринок,●магазини
●● Паркові●зони
●● Автостоянка
●● Дитячі●та●спортивні●

●●●●майданчики
●● Комерційні●приміщення

348 тис грн (44 м2)

вул. Героїв Чорнобиля

8 300 грн/м2

ЖК  
«Мрія на  

Покровській»

●● Розстрочка●●
●●●●до●6●місяців

●● Розвинена●●
●●●●інфраструктура

●● Автостоянка
●● Дитячі●●

●●●●майданчики
●● Комерційні●●

●●●●приміщення

349 тис грн (41 м2)

вул. Євгенія рихліка

8 500 грн/м2

ЖК  
«Домашній»

●● Розстрочка●0●%●●
●●●●до●6●місяців

●● Розвинена●●
●●●●інфраструктура

●● Автостоянка
●● Дитячі●●

●●●●майданчики
●● Комерційні●●

●●●●приміщення

Попит і пропозиція: що отримає покупець за 450 тисяч гривень?

обирати не лише «ква-
дратні метри», а й частину 
міста, де вони житимуть – 
починаючи від промзон і 
закінчуючи найпрестиж-
нішим і екологічно чис-
тим районом міста. Зараз 
покупці можуть придбати 
квартиру в найдорожчому 
районі Житомира за ціною 
забудовника, – наголошує 
керівник відділу продажів 
житлового району «Тете-
рівський Бульвар». – Коли 
будинок буде зданий в екс-
плуатацію – ціна на квар-
тиру буде набагато вищою. 
Наразі ж ціна дуже доступ-
на, на одному рівні з ре-
штою забудовників».

Однак, за словами Те-
тяни Люльки, чи не най-
головнішим аргументом у 
виборі забудовника є його 

надійність.
«Покупці дуже зверта-

ють увагу на репутацію 
компанії. Кожен може по-
чати будівництво, але за-
вершують його і здають в 
експлуатацію тільки най-
сильніші і перевірені, – по-
яснює експерт. – Нині між 
забудовниками висока кон-
куренція, тому кожен ста-
рається стати кращим, пра-
цюючи на максимум для 
надання якісного продукту. 
Але якісний продукт може 
надати тільки компанія з 
іменем і потужними фінан-
совими активами. Для нас 
показовим є те, що квар-
тири у першій секції роз-
купили дуже швидко, тому 
нині відкрили продажі на 
другу секцію. Це свідчить 
не лише про високий по-

пит, а й про довіру покуп-
ців до нашого компанії», – 
ділиться керівник відділу 
продажів житлового райо-
ну «Тетерівський Бульвар».

У скільки обійдеться 
однокімнатна квартира  
в новобудові?

Сьогодні у Житомирі 
можна придбати якісне 
нове житло в новобудовах з 
економією по кілька тисяч 
гривень на одному квадрат-
ному метрі.

Наприклад, забудовник 
«CBS Холдинг», котрий зво-
дить у Житомирі житловий 
район «Тетерівський Буль-
вар», за 9,3 тис. грн/м² про-
понує не лише комфортне 
житло на Корбутівці – в 
екологічно чистому і зеле-

ному районі міста непо-
далік від спорткомплексу 
«Динамо», а й нову розви-
нену інфраструктуру – но-
вий дитячий садок, торго-
вий центр, паркінг, дитячі 
та спортивні майданчики 
і прогулянкові алеї, котрі 
вже передбачені детальним 
планом території.

Будинок зводять з висо-
коякісних енергозберігаю-
чих матеріалів, надійність 
яких підтверджується від-
повідними сертифікатами. 
Кожна квартира одразу 
оснащується індивідуаль-
ним автономним опален-
ням. Більше того – забудов-
ник не лише встановлює 
радіатори і котел, а й отри-
мує всю необхідну доку-
ментацію, завдяки чому 
покупець не повинен буде 

проходити всі дозвільні 
процедури самостійно.

Завдяки індивідуально-
му підходу до будівництва 
і сучасному плануванню 
власник зможе втілити най-
оригінальніші дизайни в 
квартирі, а панорамні енер-
гозберігаючі вікна не лише 
подарують затишок і тепло, 
а й відкриють вид на най-
красивіший район міста.

Таким чином за 428 ти-
сяч гривень можна при-
дбати комфортну однокім-
натну квартиру площею 46 
квадратних метрів.

Пропонуємо вам порів-
няти, що може отримати 
покупець, обираючи одно-
кімнатну квартиру в Жито-
мирі та маючи «на руках», 
наприклад, близько 450 ти-
сяч гривень.
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Ринок послуг Жи-
томирської області 
досить динамічний. 
Згідно з даними Го-
ловного управління 
статистики у Жито-
мирській області, за 
минулий рік позитив-
не сальдо становило 
24910,4 тис. доларів, 
в той час як у 2015 
році – 22913,3 тис. до-
ларів.

Як повідомляють у Голов-
ному управління статистики у 
Житомирській області, у 2016 

році експорт послуг становив 
40 440,0 тис. доларів, а імпорт – 
15529,6 тис. доларів.

Найбільше Житомирщи-
на надає послуг з переробки 
матеріальних ресурсів – про-
тягом 2016 року сума сягнула 
22856,3 тис. доларів, що скла-
дає 56,5 % від усього обсягу.

На другому місці – послу-
ги у сфері телекомунікації, 
комп’ютерні та інформаційні 
послуги (9528,9 тис. доларів – 
23,6 %) і на третьому – тран-
спортні послуги (3508,8 тис. до-
ларів – 8,7 %).

Далі йдуть послуги з ремон-
ту та технічного обслуговуван-
ня, що не віднесені до інших 
категорій (2,3 %), ділові послуги 
(1,6 %), послуги з будівництва 
(1,4 %) тощо. Варто відзначити, 
що Житомирська область не 

експортує послуг зі страхуван-
ня, послуг, пов’язаних з фінан-
совою діяльністю та державних 
і урядових послуг.

У той же час ті самі ділові 
послуги ми активно «купує-
мо» за кордоном: за 2016 рік 
Житомирщина витратила на 
них 5914,7 тис. доларів, що 
складає 38,1 % від усього ім-
порту послуг.

На другому місці, з неве-
ликим відривом, транспортні 
послуги (5874,1 тис. доларів – 
37,8 %), а на третьому – роял-
ті та інші послуги, пов’язані з 
використанням інтелектуаль-
ної власності (1963,8 тис. дола-
рів – 12,6 %).

Однак ми абсолютно не 
замовляємо послуги з пере-
робки матеріальних ресурсів 
(логічно – ми ж їх експортуємо 

в таких об’ємах!), послуги при-
ватним особам, культурні та 
рекреаційні послуги і державні 
та урядові послуги.

Стосовно ж географії екс-
порту, найбільше випадає 
на Німеччину – 8541,1 тис. 
доларів. Далі йде Австрія – 
7331,5 тис. доларів.

Після них – Румунія 
(4793,4 тис. доларів), Ізраїль 
(4507,4 тис. доларів) та Нідер-
ланди (3076,9 тис. доларів).

Якщо ж брати рейтинг «з 
кінця», то лідерство мають 
Об’єднані Арабські Емірати. 
Одразу за ними – Азербайджан 
(3,4 тис. доларів), Туреччина 
(3,8 тис. доларів) і Республіка 
Молдова (8,7 тис. доларів).

У той ж час Житомир-
щина найбільше корис-
тується послугами Швей-

царії (3614,4 тис. доларів), 
Об’єднаних Арабських Еміра-
тів (1635,1 тис. доларів), Туреч-
чини (1603,4 тис. доларів) і Ні-
меччини (1164,0 тис. доларів).

Категоричні «прочерки» 
стоять навпроти таких країн, 
як Азербайджан, Англія, Іспа-
нія, Ізраїль і Швеція.

Порівняно з 2015 ро-
ком, експорт збільшився на 
26,0% (на 8337,3 тис. дола-
рів), імпорт – на 69,0% (на 
6340,2 тис. доларів). Коефі-
цієнт покриття експортом 
імпорту склав 2,60 (для по-
рівняння, у 2015 році – 3,49). 
Як зазначили в Головному 
управління статистики у 
Житомирській області, зо-
внішньоторговельні опера-
ції проводились із партне-
рами з 62 країн світу.

Загублене дитинство: як допомагають 
хлопчикам і дівчаткам з неблагополучних сімей

Протягом минулого року Житомирщина 
«продала» послуг на понад 40 тисяч доларів

Юлія Довбня

Іколи рідний дім 
стає для дітей місцем 
болю та страждань. 
Алкоголізм батьків, 
безробіття – цей пере-
лік можна продовжу-
вати до нескінченнос-
ті. Журналісти газети 
«20 хвилин» дізнава-
лися, хто і як може до-
помогти таким хлоп-
чикам і дівчаткам.

Ми звикли розглядати 
сім’ю як осередок миру і лю-
бові, де дитина завжди сита, 
вдягнена, доглянута. Але, на 
жаль, так буває не завжди.

У Житомирі з кожним ро-
ком зростає кількість соціаль-
них сиріт, батьки яких живі, 
але позбавлені судом батьків-
ських прав.

За інформацією служби 
у справах дітей Житомир-
ської міської ради, станом на 
1 січня 2017 року на обліку в 
службі перебуває 467 дітей: 
в секторі опіки – 341 дитина-
сирота та дитина, позбавлена 
батьківського піклування, з 
яких 85,9% дітей влаштовано 
до сімейних форм виховання. 

Та в секторі профілактики – 
126 дітей, які опинились в 
складних життєвих обстави-
нах, з них 118 дітей, які жи-
вуть у 68 сім’ях, де батьки або 
особи, які їх замінюють, ухи-
ляються від виконання бать-
ківських обов’язків, 1 дитина, 
яка систематично самовільно 
залишає постійне місце про-
живання, 7 дітей, які зазнали 
насильства в сім’ї.

 Профілактика на користь
Соціальна робота з сім’ями, 

які перебувають у складних 
життєвих обставинах, є од-
ним з пріоритетних напрямів 
діяльності центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та моло-
ді. Основне завдання фахівця 
із соціальної роботи – бути 
помічником для кожної роди-
ни, яка потребує допомоги.

Вилучення дітей з сімей 
можна попередити і уникну-
ти завдяки вчасному виявлен-
ню й втручанню фахівців, на-
голошують в службі у справах 
дітей.

«Саме заради дітей ми від-
відуємо проблемні сім’ї, про-
водимо профілактичні бесі-
ди з батьками, адже головне 
завдання – зберегти сім’ю. 
Люди часто поводять себе 
байдуже: не звертають уваги, 
відмовляються, мовляв, «моя 
хата – з краю». Усе частіше й 
частіше апатія призводить до 
невиправних наслідків – де-
пресивного стану дитини у 

«кращому» випадку, а у най-
гіршому – до загибелі,» – роз-
повіла заступник начальника, 
завідувач сектором піклуван-
ня, усиновлення та соціаль-
ного захисту дітей Катерина 
Комар.

 Алкоголізм руйнує сім’ї
Однією з найпоширені-

ших причин сімейного не-
благополуччя є алкоголізм 
батьків. Часто, перебуваючи в 
стані алкогольного сп’яніння, 
батьки б’ють своїх дітей, під-
дають їх психологічному на-
сильству, через алкоголь руй-
нуються сім’ї.

Клопотання про позбав-
лення батьківських прав – ма-
буть, усе, що можна зробити 
щодо таких осіб. Дивно те, 
що, всупереч абсолютному 
небажанню цих громадян 
займатися своїми дітьми, ді-
тлахи прагнуть залишитися в 
рідній сім’ї.

«У цих сім’ях батьки зло-
вживають спиртними на-
поями. Вихованням дітей 
батьки не займаються, через 
їхнє пияцтво діти бувають 
голодні і недоглянуті. Іноді 
сам факт вилучення дитини 
може вплинути на горе-бать-
ків. Якщо їм вдається впо-
ратися зі своїми згубними 
пристрастями, а соціально-
побутові умови сім’ї зміню-
ються на краще, діти повер-
таються в родину», – сказала 
Катерина Комар.

 Горе-батьки
Часом діти з неблагополуч-

них сімей не відвідують дитячі 
садочки і школи, елементарно 
не мають одягу чи взуття.

«При перевірці таких сі-
мей особлива увага приділя-
ється тому, в яких умовах жи-
вуть діти, які відносини в сім’ї 
між дітьми і батьками, чи є в 
будинку продукти харчуван-
ня, одяг та чи відвідують діти 
школу або дитячі садки. При 

обстеженні житлово-побуто-
вих умов, в яких утримуються 
діти, часто спостерігаються ан-
тисанітарія, відсутність спаль-
них місць і речей. У приватних 
будинках немає опалення і еле-
ментарних умов для дотриман-
ня особистої гігієни. Діти часто 
просять їжу у сусідів. Важливо 
відзначити, що робота ведеть-
ся не тільки з дитиною, але і 
сім’єю в цілому», – наголосила 
Катерина Комар.
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Знання наосліп: держава «заплющила 
очі» на проблеми незрячих?  

Юлія Довбня

У Житомирі гостро 
відчувається нестача 
книг, надрукованих 
тактильним шриф-
том Брайля для людей 
із вадами зору. Не-
зрячі читачі читають 
значно більше, аніж 
зрячі. Діти з вадами 
зору позбавлені мож-
ливості читати, адже 
кількість книжок у 
занедбаних бібліоте-
ках для сліпих скоро-
чується через недов-
говічність друку та 
низьку якість паперу.

Підручники радянської «за-
калки» з кожним роком незрячих 
житомирян «рятують» все менше: 
стираються крапки, зношується 
папір. Тим часом держава «годує» 
обіцянками, але й досі не спромо-
глася забезпечити підручниками. 
Також брайлівських навчальних 
книжок потребують учні жито-
мирської школи-інтернату для 
слабкозорих,а також сліпоглухо-
німі, для яких рельєфно-крапкова 
книжка – чи не єдиний місток у 
порозумінні зі світом.

Незважаючи на те, що підруч-
ники застарілі, держава дозволяє 
ними користуватись.

Сьогодні існує чимало при-
строїв, які мають забезпечити 
людям з вадами зору доступ до 
інформації, зокрема спростити 

читання книг. Наприклад, мобіль-
ні додатки, які озвучують текст, 
або пристрої, що роблять фото-
графію сторінки та відтворюють її 
звуковим рядом. Але іноді у поді-
бних програм можуть виникнути 
проблеми у зчитуванні складного 
тексту чи макету сторінки, напри-
клад, меню або газети.

У Житомирі також існує 
«Українське Товариство Сліпих», 
де навчають і допомагають освої-
ти нові технології. Про проблему 
нестачі книг для людей зі слабким 
зором розповів голова правління 
Житомирської облорганізації 
«УТОС» Юрій Матвієнко.

«Проблема нестачі книг для 
людей зі слабким зором – гли-
бока і хронічна. Для цих людей 
не просто недостатньо видають 
сучасних, цікавих, адекватних 
сьогоденню книг – їх взагалі не 
видають», – сказав він.

За його словами, спеціалізова-
ні школи і школи-інтернати для 
дітей зі слабким зором проблему 
нестачі підручників вирішують як 
можуть: користуються старими 
запасами з радянських часів, пе-
реходять на аудіокниги та книги, 
озвучені комп’ютерною програ-
мою синтезу, тощо.

«Наразі в Україні функціонує 
шість спеціальних загальноосвіт-
ніх шкіл-інтернатів для сліпих ді-
тей, у яких навчається близько 800 
тотально незрячих, 24 школи для 
дітей зі зниженим зором, п’ять 
спецшкіл із продовженим днем 
для таких же дітей. Їм потрібні 
підручники зі збільшеним шриф-
том, які у нас не видають. Уже ро-
ків зо два, як не було оновлення 
підручників шрифтом Брайля. Їх 
друкувала Харківська друкарня 
№ 27 при видавництві «Освіта», 
яка зупинилася через нестачу ко-
штів», – розповідає Юрій Матві-
єнко. Через нестачу підручників 

рельєфно-крапковим шрифтом 
учні все частіше користуються 
аудіокнигами. Також ми корис-
туємося тим, що залишилося з 
радянських часів. Що стосується 
додаткових навчальних матеріа-
лів, то щось купуємо, десь знахо-
димо, щось пристосовуємо. І це 
проблема, адже на слух людина 
не дізнається, як пишеться те чи 
інше слово».

Наука для малят  
з вадами зору

Не менш гостро стоїть пи-
тання розвиваючих і навчальних 
книг для дошкільнят зі слабким 
зором. Не кожна мама готова 
віддати свою семирічну дитину в 
іншу область на навчання. Перш 
ніж віддати малюка в спеціалізо-
вану школу або школу-інтернат, 
його потрібно навчити основам 
читання шрифтом Брайля, роз-
повісти про цифри, геометричні 
фігури. І якщо в інших країнах 
для цього використовують спеці-

альні тактильні книги, то в Укра-
їні таку специфічну літературу 
знайти складно.

Книги, які  
«не по кишені»

Бібліотеки й школи – це єди-
ні місця, де можуть зберігатись 
брайлівські книжки.

Добре відомо, що друк 
шрифтом Брайля є шалено до-
рогим. Це буквально «золоті» 
книжки. При цьому друкувати 
підручники має право тільки 
Міністерство освіти. Незряча 
людина, зазвичай, не може їх 
собі дозволити. Чи багато зна-
йдеться людей із вадами зору, 
які куплять книгу вартістю від 
200 гривень? Але якщо й зна-
йдуться, то в них просто не ста-
не місця на книжкових полицях. 
Обсяг 48 сторінок звичайної 
книжки А5 формату відповідає 
140 сторінкам брайлівського 
шрифту. 2 томи по 400 сторінок – 
у Брайлі це цілих 20 томів.

«Кожен екземпляр книги 
шрифтом Брайля збирають вруч-
ну, зшиваючи великоформатні 
сторінки з рельєфно-крапковим 
текстом. Все це підвищує собівар-
тість книги, яка може досягати 
200-1000 гривень за екземпляр», – 
сказав Юрій Матвієнко.

Як зберігаються книги  
із шрифтом Брайля

Не вистачає не тільки підруч-
ників, а й художньої, науково-по-
пулярної літератури.

Найбільше рельєфно-крап-
кових видань потребує стар-
ше покоління, яке не володіє 
комп’ютерними програмами і 
не має пристроїв для прослу-
ховування аудіокниг. Зберігати 
такі книги досить важко, бо вони 
псуються і без додаткових не-
сприятливих умов (від частого 
використання стирається папір, 
переломлюються сторінки, че-
рез що псується й шрифт, а та-
кож розпадаються палітурки).

Юлія Скублєвська

У вівторок 28 
лютого відбулося 
відкриття меморі-
альної дошки на 
честь загиблого 
бійця 95-ї окремої 
аеромобільної бри-
гади Олександра 
Книша.

Вшанувати пам’ять Олексан-
дра прийшли вчителі, учні шко-
ли, рідні, знайомі та його побра-
тими. Почесне право відкрити 
пам’ятну дошку надали дружині 
Марині та учню 11-Б класу Кос-
тянтину Варварику.

«За званням він – сержант, але 
в душі був офіцером. Вам є на кого 
рівнятися. Він віддав своє життя 
недаремно за нас усіх, щоб ми мо-
гли жити спокійно», – звернувся 
до школярів командир взводу 95-ї 
АОЕМБ Дмитро Бежан.

Від імені вчителів до слова за-
просили Надію Бондарчук, пер-

шу вчительку Олександра: «Він 
відрізнявся від однолітків гарною 
статурою, високим зростом. Був 
спокійним, до обов’язків ставився 
добросовісно, з відповідальністю. 
Був гарним товаришем. Недарма 
кажуть, що Бог забирає кращих. 
Вічна йому пам’ять».

«Олександр був моєю опорою. 
Коли він помер, сину ще не було 
шести років, а донечці – лише 
чотири. І тоді Артем мені сказав: 
«Мама,  тепер моє дитинство за-
кінчилося. Тепер я один мужчи-
на в сім’ї». Син мене завжди під-
тримує. Я була дуже щаслива зі 

своїм чоловіком. Зараз діти – сенс 
мого життя. Шановні жінки, бе-
режіть те, що ви маєте, дякуйте 
за це Господу і частіше кажіть чо-
ловікам, як ви їх любите», – роз-
повіла Марина, дружина заги-
блого бійця. Пам’ять Олександра 
вшанували хвилиною мовчання, 
учні розповідали вірші, до мемо-

ріальної дошки поклали квіти. 
Її освятив Паїсій, єпископ Жи-
томирського і Овруцького духо-
венства Української Православної 
Церкви Київського Партіархату. 
На завершення заходу військовий 
оркестр 95-ї окремої аеромобіль-
ної бригади виконав гімн Украї-
ни, а учні заспівали пісню миру. 

Ніхто не забутий: у Житомирі 
вшанували пам’ять героя АТО
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Як реалізувати свої сексуальні 
фантазії зі справжнім романтиком

«Лямур де труа»: до чого бути готовим, 
якщо ви зважилися на секс утрьох

Існує тип чоловіків, 
які не люблять жінок, 
ініціативних в сексі – 
як реалізувати свої 
сексуальні фантазії  
з ними?

У мозку деяких чоловіків 
проходить кордон між жінками, 
із якими можна розважитися, і 
жінками, з якими варто одружи-
тися. Причому цей кордон див-
ний – сексуально орієнтований. 
Про що йдеться? Про те, що у 
свідомості деяких чоловіків живе 
образ дівчини, «зшитої з роже-
вих пелюсток». На їхню думку, 
жінка, яка цілуватиме його дітей 
і вітатиметься з його мамою, не 
може любити в сексі щось «ці-
кавеньке». І вже тим більше – не 
може уважно відстежувати онов-
лення асортименту у секс-шопі.

І що робити зі своїми сексу-
альними фантазіями, якщо на 
твоєму шляху опинився такий 
романтик, який, наче вогню, бо-
їться ризикованих експеримен-
тів у сексі? Для цього ми підго-
тували низку порад.

«Розбещуй» чоловіка  
своїми сексуальними 
фантазіями повільно

Ти, звичайно, можеш при-
нести додому страпон в одному 
пакеті з вареною ковбасою та па-
кетом кефіру. І, холоднокровно 
виклавши все це на стіл, сказати: 
«Пий кефір і ходи зі мною». Екс-
перимент буде особливо ціка-
вий, якщо останні два роки ви 
займалися сексом переважно в 
«місіонерській позі». Якщо твого 
хлопця не вхопить грець просто 
на кухні, це неодмінно відбудеть-
ся в спальні. Тому «поспішай не-
квапом» – читай статтю далі.

Подаруй йому свою 
сексуальну фантазію

Тобто спровокуй хлопця на 
плагіат. Досвідчений психолог 
скаже тобі, що людина охоче 
погодиться на реалізацію будь-
якого плану, якщо вважатиме 
його своїм. Як це зробити? Ну, 
знаєш: якщо ти досі не навчи-
лася керувати своїм чоловіком... 
Немає готових рецептів, які 
можна принести тобі зараз «на 

тарілочці», немає! Вчися, шукай 
методи. Чи ти не жінка?

Дай чоловікові зрозуміти, 
що ти хочеш реалізувати 
свою сексуальну фантазію 
з ним і тільки з ним

Коли ти запропонуєш своєму 
хлопцеві щось екстраординарне 
в сексі, в його світлу голову може 
закрастися думка: «Мабуть, вона 
вже робила це з кимось іншим!» 
Якщо він дуже здогадливий (і 
в тебе справді є такий досвід), 
залиш своє минуле при собі. І 
удай, що твоєму чоловікові пер-
шому вдалося відкрити в тобі 
цю еротичну сторону характеру, 
і це відкриття здивувало навіть 
тебе.

«Я тобі вірю!»
Скажи чоловікові, що ти зва-

жуєшся на реалізацію своєї сек-
суальної фантазії тільки тому, 
що ти довіряєш йому і тільки 
йому. Скажи йому, що ти точно 
знаєш – він тебе за твої сексу-
альні фантазії не засудить. І осо-
бливо наголоси, що ти йдеш на 
це, бо хочеш бути з ним чесною 
і щасливою.

«Я не така!»
75% чоловіків воліють не ви-

пендрюватися кожного дня у 
сексуальних позах, а швиденько 
скинути сексуальне напруження 
в місіонерській позі, закурити, 
не змінюючи положення тіла, та 
й заснути сном дитини. Дослід-
ники лібідо стверджують, що 
чоловіки дуже насторожено став-
ляться до сексуально розкутих 
жінок. Особливий жах виклика-
ють у них жінки «останнього по-
коління», тобто здатні задоволь-
няти себе й без їхніх пенісів, а за 

допомогою всіляких «штучок» з 
секс-шопа.

Тож, пропонуючи чоловікові 
приєднатися до втілення твоїх 
сексуальних фантазій, подбай 
про те, щоб у нього на душі було 
легко і світло. А це можливо тіль-
ки в тому випадку, якщо чільна 
роль у сексі залишається за ним і 
його пенісом. А не за якимось ві-
братором. Вібратор як помічник 
на другорядних ролях? Ну, мож-
на... Але лаври, будьте ласкаві, 
складайте до ніг чоловіка.

Цікавий факт: 
приблизно 60% жі-
нок і близько 70% 
чоловіків плекають 
у своїй голові таку 
сексуальну фантазію 
як груповий секс. 
Найпоширенішою 
фантазією якраз і є 
секс утрьох.

Секс утрьох – це точно не 
для людей, які не хочуть ді-
лити свого коханого/кохану з 
кимось ще. Не дивлячись не те, 
що багато хто мріє про це, не 
у всіх вистачає сміливості реа-
лізувати свою фантазію. Якщо 
ж ви хочете отримати таке фі-
зичне задоволення, то важли-
во пам’ятати, що про жодні 
пестощі і любові під час сексу 
втрьох не може навіть йтися. 
Саме тому сексом втрьох кра-
ще всього займатися з хороши-
ми знайомими.

Перше, з чим необхідно ви-
значитися – це стать третього 
партнера. Найчастіше це дві 
дівчини і один чоловік. Жінка 
повинна бути готовою до того, 
що вона буде в ліжку не одна, і 
жодних ревнощів не має бути. 
Не варто заздрити, якщо хтось 
з партнерів отримує більше 
задоволення, адже все у ваших 
руках. Не варто відкидати й 
лесбійський секс, адже в та-
кій ситуації він є «само собою 
зрозумілим».

Сучасні погляди на жит-
тя, і зокрема на секс, дають 
можливість відкрито гово-
рити про свої бажання парт-
неру. Так, тема сексу втрьох 
періодично спливає у наших 
обговореннях, а сценаристи 
фільмів ще й «підігрівають» 
до неї інтерес. Тільки от на 
відміну від екранного сек-
су, в житті набагато більше 
емоцій, заперечень і нері-
шучості, а під кінець не буде 
можливості делікатно відвес-
ти камеру в сторону. До чого 
варто бути готовим, якщо ви 

зважилися на такий експери-
мент, читайте нижче.

Ревнощі
Відразу ж визначте для себе 

ступінь ревнощів, який може 
«пускати коріння» у ваші дум-
ки. Якщо всередині вас за се-
кунду може спалахнути вогонь 
злості через те, що хтось флір-
тує з вашим чоловіком, то від-
разу відмовляйтеся від думки 
урізноманітнити своє інтимне 
життя таким чином. Зазвичай 
ревниві люди навіть не можуть 
уявити, що до їхніх партнерів 
буде торкатися хтось ще, окрім 
них самих. А тепер уявіть, що 
одними дотиками справа вже 
точно не обійдеться…

Що ти для мене значиш
Визначте, що для вас озна-

чає людина, з якою ви хочете 
зважитися на експеримен-
тальний секс утрьох. Якщо 
у вас немає великої любові і 
клятв залишатися один з од-
ним, поки смерть не розлу-
чить вас, можливо, цей парт-

нер і підходить для такого 
інтиму найкраще. Справа в 
тому, що багато люблячих пар 
в останній момент відмовля-
ються від сексу втрьох, розу-
міючи, що можуть зруйнувати 
щось дуже цінне і доступне 
тільки для них двох. Якщо це 
знайоме вам, не варто засму-
чуватися, що експеримент не 
вдався, адже урізноманітнити 
свій секс можна і вдвох! (За що 
можна подякувати асортимен-
ту секс-шопів і навіть власній 
винахідливості).

Ігри тіла
Якщо ви вирішили спро-

бувати секс утрьох, не бен-
тежачись і не переймаючись 
щодо почуттів, значить, по-
трібно діяти. Зрештою, поки 
не спробуєш, не дізнаєшся, 
що було помилкою, а що ста-
ло справжньою насолодою. 
Не варто забувати про вибір 
третього партнера (яким, до 
обурення багатьох жінок, час-
то стає ще одна дівчина) і про 
те, що все, що відбувається в 

спальні, повинно залишитися 
тільки між вами.

Це вам не порно
Багато хто надихається 

прикладами з порнофільмів, 
які демонструють нам, що секс 
утрьох такий же простий і 
технічно зрозумілий, як і зви-
чайний статевий контакт двох 
людей. Але на практиці енту-
зіасти стикаються з тим, що 
зовсім не можуть невимушено 
чергувати пориви пристрасті 
зі зміною поз в сексі, а також 
правильно розподіляти ролі в 
ліжку на трьох осіб.

Ні ніяковості
Коли троє людей зважують-

ся на груповий секс, немає сен-
су дозволяти сором’язливості 
і незручності відтісняти дов-
гоочікуване задоволення. Це 
ваша гра, де стає можливим те, 
про що ви раніше могли тільки 
мріяти. Тому в сексі втрьох го-
ловне – відчувати себе розкуто і 
виявляти ініціативу, щоб не за-
лишитися поза «полем дії».
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«Сумна» їжа:  
продукти, які псують настрій

на якому боці корисно спати і чому

Якщо хочете по-
бороти негативні 
емоції – цієї їжі  
варто уникати.

Вчені довели, що їжа може 
псувати настрій

Дієтологи в усьому світі вже 
давно радять – якщо ви хочете 
позбутися суму, гніву, поліпши-
ти свій настрій, перший крок, 
який вам варто було б зробити – 
просто поїсти.

Їжа в цілому стимулює 
вироблення ендорфінів, гор-
монів щастя. Однак далеко 
не всі продукти харчування 
по-справжньому піднімають 
нам настрій. Деякі є для нас 
нейтральними, в той час як 
інші здатні піднімати настрій 
лише на короткий проміж-
ок часу, після якого людина 
ризикує «зануритися» у ще 
гірший стан, ніж у неї було ра-
ніше. Американські вчені ви-
рішили скласти список з семи 
продуктів, здатних зіпсувати 
людині настрій.

1. Чіпси
Вони містять кілька вкрай 

шкідливих кислот і канцероген 
акриламід. Ці речовини чинять 
на наш організм вкрай нега-
тивний вплив – вони блокують 
ендорфіни. (Чий постійний 
приплив є необхідним мозку 
людини, і  тільки-но він пору-
шується з яких би то не було 
причин, спад настрою гаранто-
ваний).

2. Шинка
Промислово виготовлена 

шинка містить велику кількість 
цукру, солі, наповнювачів, кон-
сервантів та нітратів, які самі по 
собі можуть викликати поганий 
настрій, впливаючи на травну 
систему людини.

3. Солодкі 
безалкогольні напої
Різкий «сплеск» цукру в 

крові після вживання таких 
продуктів згодом закінчується 
його різким падінням, що тягне 
за собою і падіння настрою. Со-
лодкі безалкогольні напої тра-
диційно вважаються і одним з 
потенційно можливих факто-
рів розвитку депресії.

4. Маргарин
Дивно, але він містить про-

мислові жирні кислоти омега-6 
і незважаючи на те, що вчені 
довгий час сперечаються про 
цей продукт (чого в ньому біль-
ше користі чи шкоди),багато 
тестів підтвердили, що він ре-
ально може негативно познача-
тися на настрої.

5. Оброблене 
насіння гарбуза
Містять бромат калію, який 

блокує поглинання йоду щи-
товидною залозою. Також роз-
цінюється медиками як один з 
продуктів, потенційно здатних 
найсильніше зіпсувати люди-
ні настрій. Правда, гарбузове 
насіння зазвичай погіршує на-
стрій лише в короткостроковій 
«перспективі».

6. Бублики
Із застереженням – коли 

ви починаєте з них день. Вза-
галі вживати на сніданок 
«левову дозу» вуглеводів не 
рекомендується, оскільки ор-
ганізм повністю прокидаєть-
ся набагато пізніше за мозок, 
і травній системі потрібно 

більше часу, щоб перетрави-
ти усю цю велику кількість 
вуглеводів. В результаті ви-
роблення гормонів настрою 
також буде порушена.

7. Арахіс
Вам здається, що в горіхах 

не може бути нічого шкід-
ливого? Ви помиляєтеся – 

солоний арахіс на полицях 
магазинів містить глутамат 
натрію, і величезну кількість 
харчових добавок неясного 
походження, які потрапили 
в нього при обробці. Дивно, 
але цей продукт також здат-
ний вкрай негативно вплива-
ти на настрій.

Ви, напевно, нео-
дноразово чули про те, 
що хороший нічний 
сон дуже важливий 
для здоров’я. Однак 
виявляється, на стан 
організму впливає і 
позиція під час сну.

Адже дуже багато медиків 
і експертів сходяться на дум-
ці про те, що відпочинок і сон 
на лівому боці тіла дуже важ-
ливі для реального здоров’я і 
довголіття людини. Перш ніж 
назвати переваги такого сну, 
давайте з’ясуємо – як привчи-
ти себе спати на лівому боці. 
Для цього є кілька простих, 
але разом з тим  ефективних 
прийомів.

Деякі люди рекомендують 
пришивати тенісний м’яч на 
спину одягу, в якому ви спите. 
Після цього щоразу, коли ви 
почнете лягати на спину, те-
нісний м’яч зупинить вас, зму-
сивши знову повернутися на 
бік. Ще один простий спосіб – 
спати з подушкою за спиною, 
яка не дасть можливості по-
вернутися на спину протягом 
ночі. Чим же корисний сон на 
лівому боці?

1. Знімає печію
Для тих, хто страждає від 

печії, особливо після ситної 
або пряної їжі, він може стати 
справжнім порятунком. До-
слідження вчених показують, 
що сон на лівому боці може 
полегшити симптоми печії, в 
той час як сон на правому боці 
погіршує стан.

2. Припиняє хропіння
Ми всі знаємо, яке це – не 

спати всю ніч, слухаючи чиєсь 
гучне хропіння. Проте позбав-
лення від цієї проблеми може 
бути набагато простішим, ніж 
вважалося раніше. Медики ка-
жуть, що сон на боці корисний 
для пацієнтів з синдромом об-
структивного апное сну, схиль-
них до звичайного хропіння.

3. Покращує травлення
Яким би це не було див-

ним, але ваш регулярний сті-
лець дійсно може прямо за-
лежати від вашої пози уві сні. 
Адже сон на лівому боці до-
зволяє гравітації стимулюва-
ти харчові відходи до легкому 
переміщенню з тонкої кишки 
до товстої!

4. Сприяє 
здоров’ю серця
Серце є одним з найваж-

ливіших органів в тілі люди-
ни. Сон на лівому боці може 
зробити справжні дива в зміц-
ненні здоров’я вашого серця. 
Адже якщо ви спите на лівому 
боці, то сила тяжіння допо-
магатиме лімфодренажу у на-
прямку до серця, полегшуючи 
навантаження на ваш «мотор» 
під час сну.

5. Покращує здоров’я  
      селезінки

Селезінка – ще один орган 
вашого тіла, який буде неймо-
вірно радий, якщо ви почнете 
спати на лівому боці.

6. Допомагає 
лімфатичній системі
Багато людей не приді-

ляють достатньої уваги своїм 
лімфатичним вузлам – в об-

ласті шиї або під пахвами, 
незважаючи на їх велику важ-
ливість для здоров’я. Лівий 
бік тіла є домінуючою лім-
фатичною стороною, і поки 
ви спите на цьому боці, ваше 
тіло буде більш ефективно 
фільтрувати лімфу, токсини 
та інші відходи.

7. Допомагає 
системі кровообігу
Поліпшення циркуляції 

крові і зменшення варикоз-
них вен є двома дуже важ-
ливими перевагами сну на 
лівому боці. Якщо у вас вари-
козне розширення вен – кра-
ще спати саме на лівому боці, 
адже це покращує кровообіг, 
зменшує тиск на порожнисту 
вену (найбільшу вену організ-
му), розташовану на правому 
боці тіла.

8. Під час вагітності 
збільшує кровотік до плоду

Можливо, ви чули про те, 
що під час вагітності потріб-
но спати на лівому боці, але 
не знаєте, чому. Відповідно до 
думки експертів, сон на лівому 
боці рекомендується під час 
вагітності для того, щоб по-
ліпшити кровообіг – а це до-
бре і для мами, і для малюка.
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«Побори» в школах:  
чи стануть внески прозорими

Юлія Довбня

Практика вирі-
шувати поточні ма-
теріальні проблеми 
коштом батьків вко-
ренилася настільки, 
що часом доходить до 
абсурду. Організація 
шкільних свят, ремон-
ти, оформлення газет, 
купівля шкільних 
парт, книг, подарунки 
вчителям тощо – це 
витрати сучасної шко-
ли, які чомусь ляга-
ють на плечі батьків. 
Гроші здаються прак-
тично на все.

Проте, «апетити» деяких 
представників сфери освіти рос-
туть не по днях, а по годинах. І 
такий ось жест доброї волі пере-
творюється на прояв корупції.

Самі вчителі знімають відпо-
відальність за «данину», переклав-
ши цей процес на членів батьків-
ських комітетів, які збирають наче 
«благодійність» від батьків.

«Не прозорі» рахунки
Інформація про використан-

ня грошей повинна стати прозо-
рою, а саме – оприлюднюватися 
на сайтах шкіл: таке рішення 
було прийнято на всеукраїнській 

конференції «Батьки-школа-вла-
да: Проблеми взаємодії та пер-
спективи співпраці». Це дасть 
батькам можливість відстежува-
ти, як і на що витрачаються дер-
жавні і їхні особисті гроші.

Як повідомили в управління 
освіти при житомирській місь-
кій раді, скарги батьків, що над-
ходять – це бажання знати, на 
що витрачають їхні гроші. Адже 
в кожній житомирській шко-
лі щороку збирають гроші на 
ремонт школи. (Як з’ясувалося, 
держава теж виділяє гроші на 
цей ремонт).

Насправді ані директор, ані 
вчителі не мають права навіть 
торкатися до батьківських гро-
шей. Але часто саме директор 
встановлює суму благодійних 
внесків. Він же, на свій розсуд, 
розпоряджається грошима. А це 
дуже велика спокуса. При цьому 
часто батьківський комітет взага-
лі стоїть осторонь.

Обов’язкові  
чи добровільні внески

Благодійні внески – це спра-
ва добровільна, а тому немож-
ливо точно запланувати, скіль-
ки грошей внесуть батьки. Саме 
тому не можна розраховувати 
на ці кошти і вимагати від бать-
ків учнів конкретної суми. Та-
кож повне фінансування шкіл 
і дитсадків має здійснюється  
коштом державного бюджету 
і бюджету міста. Тому бать-
ківським комітетам потрібно 
строго контролювати витрати 
бюджетних грошей; керівникам 
навчальних закладів слід склас-
ти кошторис потреб і у відкри-

тому доступі розміщувати ін-
формацію про фінансування 
кожного навчального закладу.

Батьки не можуть відстежи-
ти, на що витрачаються їхні гро-
ші на рівні школи, хоча в ідеалі 
такий звіт повинен бути у від-
критому доступі на сайті кожно-
го установи освіти.

Заступник начальника управ-
ління освіти Світлана Ковтуненко 
наголосила, що саме це положен-
ня дозволить прозоро врегульо-
вувати проблеми із грошовими 
шкільними внесками батьків.

«Обов’язок оприлюднюва-
ти на сайті усі бюджетні надхо-
дження закладу, а також гроші, 
які платять батьки, дасть мож-
ливість контролю за ресурсами. 
Оприлюднення усіх видатків 
допоможе виявити, чи були зло-
вживання при закупівлі по-
трібних навчальному закладу 
матеріалів та необхідних по-
слуг», – наголосила вона.

За словами Світлани Ковту-
ненко, батьки не зобов’язані зда-
вати кошти на придбання будь-
чого для школи.

«Якщо з них вимагають гро-
ші, необхідно негайно зверну-
тися до управління освіти. За 
це передбачена адміністративна 
відповідальність аж до звільнен-
ня. Разом з тим, чинним законо-
давством дозволений благодій-
ний внесок батьків на рахунок 
школи. Якщо мами і тата вважа-
ють за потрібне допомогти шко-
лі, дитячому садку або установі 
додаткової освіти, вони можуть 
внести на цей рахунок будь-яку 
суму. Робиться це через банк, 
а не в жодному разі не переда-
ється особисто в руки директо-

ру або вчителю. Пожертвувані 
гроші школа може витратити на 
будь-які потреби, при цьому на 
батьківських зборах дається звіт 
про використання цих коштів. 
Все інше - незаконні збори, які 
категорично заборонені і які ми 
припиняємо», – зазначила вона.

Схема збору грошей  
з батьків

Побори в школах починаються, 
зазвичай, за місяць після початку 
навчального року. На батьківських 
зборах керівництво школи найчас-
тіше пояснює, що школа якщо не 
розвалюється, то тріщить по швах, 
а грошей держава не виділяє. Тож 
збір грошей лягає як обов’язок на 
батьківський комітет, який збирає 
гроші в так звані «фонди класу» і 

«фонди школи»
У перший «фонд» збирають 

гроші на прибиральницю (їй по-
трібні хімзасоби, губки, тощо), 
парти, стільці, дошки, телевізор, 
комп’ютери, вікна, двері, тощо. 
По-друге, до «фонду» найчасті-
ше збирають гроші на вирішення 
«глобальних» проблем школи: ре-
монт даху, підлоги в коридорах, 
ремонт стін, сантехніки, їдальні і 
ще купи всього. Батьки, зазвичай, 
ставляться до перерахованих про-
блем з розумінням і добровільно 
починають носити гроші. А члени 
батьківського комітету вже або роз-
поряджаються ними, або переда-
ють гроші адміністрації школи.

Чи стануть внески батьків та 
їхнє використання найближчим 
часом прозорим і зрозумілим – 
питання досі відкрите.

Горезвісне «квар-
тирне питання» стає 
особливо актуальним 
для сиріт після досяг-
нення ними повноліт-
тя. Формально допо-
мога від держави є, але 
з реальністю вона не 
збігається.

У нашій країні сиротам за-
вжди було дуже непросто отри-
мати житло. В очікуванні свого 
«кутка» дитина-сирота могла 

простояти в черзі не один рік, і 
давалися квартири з величезни-
ми запізненнями.

Закон захищає таких дітей, 
а також й їхнє право на житло, 
розповіла для редакції газети 
«20 хвилин» заступник началь-
ника, завідувач сектором піклу-
вання, усиновлення та соціаль-
ного захисту дітей Катерина 
Комар. Та статистика свідчить, 
що сироти лишаються сам на 
сам зі своїми проблемами.

«Діти-сироти й діти, позбав-
лені батьківського піклування, 
які досягли 16 років, мають 
право згідно із законодавством 
стати на соціальний квартир-

ний облік за місцем походжен-
ня або проживання до влашту-
вання під опіку, піклування, 
прийомну сім’ю, дитбудинок 
сімейного типу, державні уста-
нови за заявою опікуна, піклу-
вальника, державного опікуна, 
батьків-вихователів, прийом-
них батьків. Після досягнення 
18 років такій дитині протягом 
одного місяця мають надати 
соціальне житло до надання 
іншого впорядкованого житла 
для постійного проживання – 
безкоштовно. Турбота про ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування – най-
важливіше завдання служб у 

справах дітей. Якщо дитина, 
яка втрачає родину, прожива-
ла з батьками в неприватизо-
ваному помешканні, ми одра-
зу звертаємося з відповідними 
клопотаннями». – сказала вона.

За її словами, саме через 
економічну кризу та дефіцит 
бюджету незначна частина ді-
тей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, що на-
були повноліття, має змогу отри-
мати соціальне житло чи житло-
ве приміщення.

«Брак коштів на держав-
ному та місцевому рівнях не 
повною мірою забезпечують 
право осіб вказаної категорії на 

отримання житла», – наголоси-
ла Катерина Комар.

За інформацією служби у 
справах дітей Житомирської 
міської ради у Житомирі серед 
341 дітей (дітей-сиріт і таких, 
що позбавлені батьківського 
піклування), у 62-х немає влас-
ного житла. На правах влас-
ності мають житло 82 людини, 
а на правах користування – 
196. У поточному році досягли 
повноліття статусних 56 осіб. 
Протягом 2016 року надано 
житло 2 дітям. На квартирно-
му обліку перебуває 26 дітей-
сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Право на житло: квартирне питання 
для житомирських дітей-сиріт
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Уроки виживання:  
на що вистачає мінімальної пенсії?

Жанна Беркута

Пенсіонери Жито-
мирщини в очікуванні 
підвищення пенсійних 
виплат. Стипендії сту-
дентам підняли, а про 
пенсіонерів забули. І як 
пересічний житомиря-
нин може прожити на 
таку пенсію?

Мінімальна пенсія складає 
1247 гривень, на що вистачає цієї 
невеликої суми, з’ясовували жур-
налісти газети «20 хвилин».

Якщо розділити 1247 гривень 
на місяць, то (за логікою наших 
депутатів) пенсіонер має витра-

чати лише 42 гривні на день. Ці 
кошти вони можуть витратити 
на хліб (8 грн), воду (4 грн). В се-
редньому пенсіонер може собі 
дозволити ще й пачку гречки, яка 
коштує 30 грн. Тож, не враховую-
чи проїзд пенсіонерів у громад-
ському транспорті, оплативши 
комунальні послуги, звичайний 
пенсіонер Житомирщини має 
«жити на хлібі та воді».

Пенсіонерка Валентина Іва-
нівна – одна з сотні житомир-
ських пенсіонерів, яка живе на мі-
німальну пенсію. Незважаючи на 
те, що жінка отримує субсидію, 
комунальні платежі «з’їдають» 
більшу частину її мізерної пенсії.

«Звичайно я більшість коштів 
витрачаю на оплату комунальних 
послуг. Так, субсидія допомагає, 
але частково, пенсії зовсім не ви-
стачає. Приблизно третина гро-
шей йде на продукти харчування. 

На тиждень я намагаюся витра-
чати не більше 100 гривень, адже 
для мене завжди стає «сюрпри-
зом» квитанція про оплату кому-
нальних, – запевняє нас Валенти-
на Іванівна. – Рятує лише те, що 
я маю свій дачний будиночок та 
невеличкий клаптик землі. Лише 
так вдається зекономити, хоча б 
на продуктах харчування».

Придбати необхідні ліки пен-
сіонерці допомагають діти. Без 
їхньої допомоги вона, каже, не 
вижила б.

Як зазначає Оксана Оксанчук, 
заступник начальника об’єднаного 
управління Пенсійного фонду 
України в Житомирській області: 
«На даний час нам відомо, що на 
території Житомирської області 
отримують мінімальну пенсію 
10 тисяч 986 громадян. До них вхо-
дять і люди, які отримують пенсію 
у зв’язку із втратою годувальника».

вилкул: Парубий опять не внес в повестку дня 
рады законопроекты по защите обманутых 
вкладчиков и поддержке заемщиков

«За три года унич-
тожено 90 банков. 
За 2016 год убытки 
банковского сектора 
составили 159,4 млрд 
грн.

Мы боремся за то, чтобы вы-
несли в зал наши законопроекты 
4004-2 и 5391 по защите обма-
нутых вкладчиков и валютных 
заёмщиков», – написал на своей 
странице в Фейсбук народный 
депутат, сопредседатель фрак-
ции Оппозиционного Блока в 
парламенте Александр Вилкул.

На брифинге в Верховной 
Раде он отметил: «На рас-
смотрении Верховной Рады 
стоит блок вопросов, касаю-
щихся банковского и финансо-
вого сектора, но, к сожалению, 
опять не попали вопросы, ко-
торые, действительно нужны 
людям, – это те вопросы, ко-
торые внесены Оппозицион-
ным Блоком. Это два законо-
проекта. Первый – о возврате 
денег обманутым вкладчикам 
90 банков, которые обанкроти-
лись за последние три года в 
Украине. И второй блок зако-
нопроектов – это помощь лю-
дям, которые пострадали из-за 

подъёма курса более чем в три 
с половиной раза, то есть, по 
валютным заемщикам».

Он отметил, что междуна-
родное рейтинговое агентство 
«Standard&Poor's» официально 
заявило, что риск краха украин-
ской банковской системы являет-
ся абсолютным – десятый уровень 
из десяти. «Для вывода банковско-
го сектора из кризиса необходимо 
принимать экстренные меры, и в 
первую очередь принимать наш 
блок законопроектов, которые 
решают и проблемы обманутых 
вкладчиков, и проблемы валют-
ных заемщиков», – сказал Алек-
сандр Вилкул.

В частности, законопроект 
4004-2 (от 22.04.2016) направлен 
на реструктуризацию и пере-
вод валютных кредитов в грив-
ну со списанием 2/3 от суммы 
основного долга (тело кредита и 
проценты). «То есть фактически 
люди будут возвращать кредит 
по тому курсу, по которому взя-
ли», – сказал нардеп.

Согласно законопроекту Вил-
кула, для того, чтобы банки и 
коллекторы не «выбивали» день-
ги из людей, вводится право так 
называемой «первой руки». «То 
есть, если банк передает кредит 
с дисконтом, то с дисконтом мо-
жет его в первую очередь купить 
заемщик. Это нормальное ев-

ропейское правило, потому что 
банки продают это своим кол-
лекторам, фактически банди-
там, которые потом издеваются 
над людьми», – отметил нардеп.

Также законопроектом 
4004-2 предусматривается соз-
дание реестра должников по 
валютным кредитам. «На сегод-
няшний день Единого реестра 
должников в нашей стране нет, 
и очень часто банки просто из-
деваются над людьми, – сказал 
Вилкул. – Ничего же сложного 
нет, чтобы Нацбанк составил 
этот единый реестр».

Второй законопроект 
(№5391), на принятии которого 
настаивает нардеп, направлен на 
защиту прав вкладчиков.

Согласно этому законопроек-
ту предлагается:

- усилить ответственность 
Нацбанка, который является 
регулятором и отвечает за ра-
боту банков, а также увеличить 
ответственность собственников 
банка – они должны отвечать 
своим имуществом за недостаю-
щие деньги этих банков, которые 
обанкротились;

- увеличить гарантирован-
ную сумму возврата вклада с 
200 тысяч гривен до 1 миллиона 
гривен. «Это нормальная прак-
тика. Двести тысяч в свое время 
были по курсу 5. По сегодняш-

нему курсу миллион гривен – 
это адекватная цифра», – доба-
вил Вилкул;

- во избежание коррупции 
предусматривается обязатель-
ное участие вкладчиков в ад-
министративном совете фонда 
гарантирования вкладов и в ра-
боте ликвидационной комиссии.

В заключение Александр 
Вилкул обратился к власти и 
провластной коалиции в ВР с 
требованием поддержать за-
конопроекты, чтобы помочь 
людям: «Эти законопроекты 
разработаны вместе с професси-

ональными юристами, прошли 
европейскую экспертизу, они 
полностью рассмотрены в коми-
тетах. И все понимают, что эти 
законопроекты необходимо при-
нимать, чтобы помочь людям. 
Но, к сожалению, сегодняшняя 
коалиция блокирует их приня-
тие. Мы еще раз обращаемся к 
власти, обращаемся коалиции, 
обращаемся к Парубию. Вы-
ставьте в зал законопроекты, ко-
торые направлены на поддержку 
обманутых вкладчиков и заём-
щиков, пострадавших от курса. 
Иначе будет хуже».
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м. Жит�ир,
вул. Кор�ьова, 30
м. Жит�ир,
вул. Кор�ьова, 30

(0412) 43-00-88
(096) 52-63-332
(0412) 43-00-88
(096) 52-63-332

саме
у нас!

м. Житомир, Старий бульвар, 21, тел.: (097) 115-00-33   premium-park.com.ua

Квартири
преміум класу
на Синельниківській!
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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!

ЗробітьЗробіть
НАЙКРАЩИЙ ПОДАРУНОК

своїм близькимсвоїм близьким

Любі жінки!
Від щирого серця вітаємо вас з 
Жіночим днем - святом весни та любові, Жіночим днем - святом весни та любові, 
натхнення та надії, краси та гармонії! 
Зичимо вам завжди відчувати 
себе коханими та закоханими, 
радіти кожному дню та завжди 
вірити у власні сили! 

Щастя вам, наснаги та здійснення мрій!
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Марина Михальчук

Настав час зустрі-
чати весну зі свят-
ковими гуляннями. 
Пакуйте санчата, а 
самі готуйтеся до по-
дорожей весняними 
фестивалями 2017-го.

Початок весни – чудовий 
час для подорожей Україною! З 
першим весняним теплом при-
ходять і перші фестивалі. Саме 
для читачів газети «20 хвилин» 
ми підготували путівник з пере-
ліком заходів, які можна відвіда-
ти у березні.

1. У галереї «LAVRA»  
пройде найбільший 
фестиваль до 8 березня

Дата: 04 березня 2017 - 05 бе-
резня 2017

Місце проведення: місто 
Київ, галерея «LAVRA» (вулиця 
Лаврська, 7)

Наближається найтепліше 
свято – 8 березня. Свято квітів, 
солодощів, листівок та інших 
дрібниць, що приємні усім жін-
кам. Чим порадувати улюбле-
ну маму, бабусю, сестру і себе, 
звичайно ж – завжди складне 
питання. Досить бігати містом 
в пошуках «того самого» ідеаль-
ного подарунка і букета.

Там ви знайдете понад 130 
брендів дизайнерського одягу і 
«море» подарунків на будь-який 
смак. На вас чекає грандіозний 
сейл від кращих брендів одягу, 
взуття, аксесуарів і подарунків. 
Знижки до 70% на весняні ко-
лекції порадують будь-яку ді-
вчину. Відвідайте квітковий і 
цукерковий маркет. Спробуйте 
найкращу вуличну їжу. Буде все: 
від іменитих чорних бургерів до 
пікантної тайської їжі. Глінтвейн 
і домашні настоянки зігріють 
у ще не зігріті сонцем дні. На 
фестивалі «Квіти. Подарунки. 8 
березня» на вас чекає океан те-
пла і чарівництва: феї-стилісти 
створять новий образ, бородані 
підстрижуть бороди вашим чо-
ловікам, тематичні фото-зони 
«занурять» в атмосферу весни.

2. Весільний фестиваль 
«Lviv Wedding Festival 2017»

Дата: 04 березня 2017 - 05 
березня 2017

Місце проведення: міс-

то Львів, виставковий центр 
«Південний-EXPO» (вул. Щи-
рецька, 36)

«Lviv Wedding Festival» – 
подія, що об’єднує понад 100 
учасників – кращих професі-
оналів весільної індустрії та 
провідних компаній Львова. 
Це подія, яку вже традиційно 
кожного року відвідують де-
кілька тисяч львів’ян та гостей 
міста.

На заході представлені різ-
ні зони: виставкові площі, роз-
важальні павільйони, інтерак-
тивні зони, велика і маленька 
сцена та кав’ярні, де так смачно 
дегустувати львівську каву та 
смаколики.

Щоб зробити виставку ще 
захопливішою, організатори 
заходу – Mopis Wedding&Event 
щорічно готують масштабні 
та інтерактивні декорації, які 
підкреслюють тему фестива-
лю. Цього року «Lviv Wedding 
Festival» розкриватиме вислів 
«Любов понад усе», він і стане 
основою оформлення та напо-
внення програми. Потрапив-
ши на фестиваль, здається, що 

потрапляєш у казку, сповнену 
неймовірними враженнями, 
сюрпризами та новими зна-
йомствами. На кожного учас-
ника очікують подарунки та 
приємні несподіванки. А пари, 
що готуються до весілля, змо-
жуть одразу обрати та замови-
ти для свого свята усі необхідні 
весільні послуги.

Вартість: 80 грн, попере-
днє замовлення – 50 грн.

3. Освітня виставка-
фестиваль «Usmart»

Дата проведення: 25 бе-
резня 2017 - 26 березня 2017

Місце проведення: місто 
Київ, конгрес-центр «Україн-
ський Дім», вул. Хрещатик, 2.

Перша в Україні освітня ви-
ставка-фестиваль «Usmart» по-
вністю присвячена темі освіти. 
Саме тут представники україн-
ських освітніх організацій (а та-
кож організатори спеціалізова-
них курсів) зможуть ефективно 
заявити про себе, отримати 
масштабну медійну підтримку 
для реклами, і, звісно, знайти 

нових клієнтів. Для відвідува-
чів виставка стане можливістю 
ознайомитися з усім спектром 
пропозицій, а також підібрати 
найвигідніші освітні програми 
для себе і своєї сім’ї. У процесі 
безпосереднього спілкування 
продуктивність презентації 
суттєво зростає: відразу ж да-
ються відповіді на всі питання, 
відбувається обмін контактами 
і, що найголовніше, емоціями. 
А перше враження, як відомо, 
надзвичайно важливе.

Для зручності відвідування 
виставка буде поділена на тема-
тичні зони: іноземні мови: від 
англійської і німецької до мов 
східної групи. У цій же зоні ви 
зможете знайти курси з підго-
товки до мовних тестів (IELTS, 
TOEFL, SAT, GRE, GMAT, TOEIC, 
CambridgeEnglish); професій-
ні курси та курси підвищення 
кваліфікації у різних сферах 
(гуманітарні, IT, економічні та 
інші напрямки); творчість: ар-
хітектура, образотворче мис-
тецтво, дизайн, рукоділля, ре-
жисура, фотомистецтво тощо, 
безкоштовні лекції, майстер-

класи та презентації від провід-
них експертів кращих освітніх 
організацій.

Вхід вільний – приєднуй-
тесь і допомагайте піднімати 
освітній потенціал України.

4. Фестиваль тюльпанів

Дата проведення: 21-23 
березня

Місце проведення: Київ-
ська обл., хутір Фермерський, 
вул. Вишнева, 3, тепличний 
комплекс «Камелія»

На фестивалі ви побачи-
те безліч тюльпанів у всій 
красі, зокрема такі унікаль-
ні сорти, як Matchpoint, 
Librije, Pretty Princess, White 
Liberstar, Barbados, Flash Point, 
Queensland та Ice Cream.

Фестиваль тюльпанів – це 
неймовірне квіткове буйство 
фарб та ароматів, яке не за-
лишить нікого байдужим. Та-
кож на вас очікують семінари, 
майстер-класи та багато сюрп-
ризів. Можна буде придбати й 
інші квіти – нарциси, крокуси 
та гіацинти.

Фести у березні:  
куди поїхати, щоб влаштувати казкове 
весілля та де дістати унікальні тюльпани
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1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	VIP-менеджер Высоко	 оплачиваемая	 рабо-
та	для	серьезных	и	ответственных.	Оплата	до	
5000грн	+	%.	068)7814949

•	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	 заня-
тость.	 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 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

•	Автоэлектрик срочно	 требуется	 на	 завод	
бронированный	 авто	 ООО	 Реформ.	 Работа	 в	
Киевской	обл.	с.Новые	Петровцы.	Официаль-
ное	трудоустройство.	Иногородним	предостав-
ляем	жильё	073)1569150,(068)9629278

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

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

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

•	Администратор в	кафе	срочно	требуется	на	
постоянную	работу	в	кофейню	+	Кава.	О/р	об-
язателен.	Г/р	3/3,	посменный.	З/п	при	собесе-
довании.	097)5356726

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

•	Администратор в	 ресторан	 За	 горо-
дом.	 Опыт	 работы	 обязателен.г/р	 1/2,	 з/п	 от	
5000грн.	 Подвоз	 после	 работы.	 З/п	 5	 000	 грн	
096)7967493

•	Администратор в	 ресторанно-гостиничный	
комплекс	В	Дрова	срочно	требуется	на	посто-
янную	работу.	О/р	обязателен.	Г/р	и	З/п	при	со-
беседовании.	097)9122920Александр

•	Администратор в	 салон	 красоты.	 Аккурат-
ная	 внешность,	 желание	 работать.	 Прием	
телефонных	 звонков,	 ведение	 записи	 кли-
ентов.	 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,(067)5884282,(093)2401847

•	Администратор-менеджер Стабильно	
оплачиваемая	работа	с	перспективой.	Оплата	
до	5000грн	+	надбавки	068)7814949

•	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 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.	 Гаранти-
руем	 хорошие	 условия	 труда,	 достойную	 ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Бара-
нова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.
ua	429054Наталия,(067)6415300

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

•	Бармен срочно	 требуется	в	ресторан	за	 го-
родом.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 Полная	 за-
нятость,	 з/п-	 1/2,	 зароботная	 плата	 4000грн.	
После	 работы	 подвоз	 за	 счет	 ресторана	
096)7967493

•	Бармен-бариста для	 приготовления	
кофейных	 напитков.	 Опыт	 работы	 обязате-
лен!	Г/р	-	5-ти	дневка.	З/п	при	собеседовании.	
067)4101502

•	Бармен-официант срочно	 требуется	
на	 постоянную	 работу	 в	 паб.	 О/р	 желате-
лен.	 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	 оформле-
ние.	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	 трудо-
устройство.	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно	
098)3524683,(050)5465058

•	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

•	Будівельники різних	 спеціальностей	 на	 по-
стійну	роботу	в	м.Києві	Можливість	офіційного	
працевлаштування,	 організація	 проживання,	
гарантія	 оплати	 праці,	 випробувальний	 тер-
мін	3-5	днів	 (оплачуваний)	середня	з/	від	150-
600грн/доба	066)8786069

•	Бухгалтер срочно	 в	 сеть	 магазинов	 в	 го-
роде	 Житомире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	
Знание	 1С,	 ведение	 документации.	 График	
работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседова-
нии.	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	 від-
повідальні	 ж/ч	 віком	 від	 18	 р.,	 вахта	 15/15,	
30/15.	 З/п	 460	 грн	 щоденно,	 гарні	 умови	 для	
іногородніх,	 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 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

•	Вантажник терміново	 на	 склад	 у	 компанію	
USK.	 Заробітня	 плата	 гідна,	 від	 3200грн/міс.	
Зручний	 графік	 роботи.	 Дружній	 колектив.	
068)2738962

•	Вантажники в	 компанію	 Еко-стандарт.	 З/п	
виплачується	кожного	 тижня,	 іногородним	на-
даємо	житло.	095)1745833

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

•	Вантажники на	 овочевий	 склад	 в	 м.	 Жито-
мир.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Гідня	 з/п.	
Офіційне	працевлаштування.	Гідня	з/п.	Всі	де-
талі	обговорюються	097)3711019

•	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)
0803322,(044)5597088

•	Водители категории	 "D"	 для	 работы	 на	
маршрутках	г.	Киева.	Иногородним	предостав-
ляем	жилье.	З/пот	10000грн	095)6030105,(050)
9003444,(067)6000161

•	Водители международных	 перевозок	 тре-
буются	 в	 транспортную	 компанию.	 О/р	 об-
язателен.	 З/п	 договорная.	 Наличие	 водитель-
ских	 прав	 кат	 Е.	 Выгодные	 условия	 труда	
067)4123922Андрей

•	Водители с	 о/р	 на	 автобетоносмесителе	
КамАЗ	 (7-9	 куб.	 м)	 требуются	 для	 работы	 в	
г.Киев.	Вахтовый	метод.	Жильём	обеспечива-
ем.	З/п	договорная	067)4097009

•	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	 В	 или	 С	 с	 о/р	 на	 грузовом	
авто.	 Хорошие	 условия	 труда.	 Зароботная	
плата	 и	 графики	 работы	 оговариваются	
при	 собеседовании	 (ул.	 Ватутина,	 91/1)	 т.	 ,	
067)4121994,(067)4110539

•	Водитель кат	Е	требуется	на	постояную	ра-
боту.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собеседова-
нию.	Хорошие	условия	работы.	067)4126136

•	Водитель кат.	 В,	 С	 срочно	 нужен	 на	 про-
изводство.	 О/р	 от	 1	 года.	 Г/р	 гибкий.	 За-
роботная	 плата-	 от	 4000-6000грн.	 Мы	 пред-
лагаем	 официальное	 трудоустройство.	
097)2437672,(063)3411559

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

•	Водитель кат.	 Е	 требуется	 для	 работы	 на	
манипуляторе.	 Место	 работы	 г.Киев.	 З/п	 от	
7500грн/мес.	 Жилье	 предоставляем.	 Допо-
лнительная	 информация	 при	 собеседовании	
098)8767041

•	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	мес-
то	работы	на	производство.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	067)4113013

•	Водитель с	 авто	 для	 доставки	 това-
ра	 по	 Житомиру	 и	 обл.	 Заработная	 пла-
та	 от	 5000	 грн.	 +	 амортизация	 +	 топливо.	
066)2177156,(098)0364445,439005

•	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	марш-
рутах.	Оф.	працевлаштування.	Надаємо	гурто-
житок.	063)5035676

•	Водії кат.	С,	Е	на	автомобілі	VOLVO,	переве-
зень	по	Україні.	Терміново	потрібні	на	постійну	
роботу	в	автотранспортне	підприємсто	ПП«АП	
«Укртранс».	Офіційний	досвід	роботи	від	2	ро-
ків.	Висока	з/п.	Додаткова	інформація	за	

•	Водії кат.	С,	Е.	Робота	на	автомобілях	само-
скидах,	 тягачах.	 Повний	 соц.пакет.	 Гідна	 з/п.	
Робота	по	м.	Київ	 та	Київській	області.	 Іного-
родніх	 забезпечуємо	 місцем	 для	 проживання!	
044)4304362,(044)4306640,(067)5057673

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

•	Водії на	виробництво.	Довезення	до	місця	ро-
боти.	Гнучкий	г/р.	Забезпечуємо	житлом	на	час	
роботи	Ми	знаходимось	за	адресами:	м.	Львів:	
вул.	Хлібна,	2	вул.	Городоцька,	168	вул.	Східна,	
45	 м.	 Самбір:	 вул.	 Промислова,	 2	 м.	 Вінниця:	
вул.	Антоновича,	1	067)3506475

•	Водій -екскаваторщик	Терміново!Додатковий	
набір!Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Для	 іногородніх	
надаємо	 місце	 в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	
стоматологічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	
умови	 праці.	 Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (ви-
плачується	вчасно).	427714,(067)4125181

•	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
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•	Водій з	 власним	 авто	 на	 підприємство.	 З/п	
гідна,	 графік	 нормований.	 Можливість	 про-
фесійного,	кар'єрного	 і	особистого	зростання,	
стабільну	і	своєчасну	заробітну	плату.	Зверта-
тися	 за	 адресою:	 м.	 Житомир,	 вул.	 І.Гонти,68	
096)7972405

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

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

•	Водій-експедитор на	Fiat	Doblo	(авто	компа-
ніїї)	 доставка	 цифрової	 техніки,	 відрядження.	
Офіційне	працевлаштування.	Заробітна	плата	
-	28	000	грн	067)2322787,(044)3039220

•	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

•	Газорізальник Терміново!Додатковий	
набір!Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Для	 іногородніх	
надаємо	 місце	 в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	
стоматологічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	
умови	 праці.	 Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (ви-
плачується	вчасно).	067)4125181,427714

•	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)
5884282,(093)2401847

•	Горничная для	уборки	квартир	в	г.Киев	.	З/п-
4000грн.	Г/р-	6/1	Жилье	предоставляется	067)2
144777,(044)3615429,(050)5845501

•	Грузчик -	отборщик	срочно	в	сеть	магазинов	
в	 городе	 Житомире.	 Опыт	 работы	 обьязате-
лен.	 График	 работы	 и	 зароботная	 плата	 при	
собеседовании	067)4113013

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

•	Грузчик в	торговую	компанию	(г.	Житомир).	
Без	вредных	привычек!	Хорошие	условия	тру-
да.	 Зароботная	 плата	 и	 графики	 работы	 ого-
вариваются	при	собеседовании	(ул.	Ватутина,	
91/1)	067)4121994,(067)4110539

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

•	Двірники терміново	 потрібнів	 м.Київ.	 З/п:	
3200-7000	грн.	Гнучкий	графік	роботи.	Забес-
печуємо	спецодягом	та	житлом.	067)4342235

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

•	Дизайнер -конструктор	меблів	терміново	по-
трібен	в	ПП	Житомирмеблі.	Д/р	обов’язковий.	
Г/р	нормований.	Повний	соцпакет.	Г/р	нормо-
ваний.	 Вигідні	 умови	 праці.	 З/п	 при	 спiвбесiдi	
067)9393180,473995

•	Дистрибьютор срочно	требуется	в	компанию.
Хорошие	 условия	 работы.Высокая,и	 стабиль-
ная	заработная	плата.	098)0364445,439005

•	Донори яйцеклітин.	Жінки	віком	від	21	до	32	
років,	 наявність	 власної	 здорової	 дитини,	 від-
сутність	шкідливих	звичок.	Гарантуємо:	конфі-
денційністьі,	компенсацію	транспортних	витрат,	
витрати	за	мед.	обстеження	і	аналізи.	Винаго-
рода	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

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

•	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 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

•	Електрозварник на	автоматичні	та	напівав-
томатичні	 машини!Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Для	
іногородніх	надаємо	місце	в	гуртожитку	(їдаль-
ня,	 кафе,	 стоматологічний	 кабінет,	 спортзал).	
Хороші	 умови	 праці.	 Повний	 соцпакет.	 Гідна	
з/п	(виплачується	вчасно).	067)4125181,427714

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

•	Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслугову-
вання	 електроустаткування	 (д/р	 від	 1р.)	 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,(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

•	Електромонтер Терміново!Додатковий	
набір!Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Для	 іногородніх	
надаємо	 місце	 в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	
стоматологічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	
умови	 праці.	 Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (ви-
плачується	вчасно).	427714,(067)4125181

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

•	Збиральник меблів	 терміново	 потрібен	
в	 ПП	 Житомирмеблі.	 Д/р	 обов’язковий.	 Г/р	
нормований.	 Повний	 соцпакет.	 Г/р	 нормова-
ний.	 Вигідні	 умови	 праці.	 З/п	 при	 спiвбесiдi	
473995,(067)9393180

•	Инженер-механик по	 ремонту	 сельскохо-
зяйственной	техники	в	компанию	Агроальянс.	
Требования:	 техническое	 образование,	 опыт	
работы	 в	 сервисном	 обслуживании	 лю-
бой	 техники.	 Вся	 детальная	 информация	 по	
тел.:067)5643631

•	Инженер-электрик срочно	требуется	на	по-
стоянную	 работу.	 Официальное	 трудоустрой-
ство,	соц.пакет,	стабильная	зароботная	плата.	
095)2742557,487946,(095)2742588

•	Інженер Терміново!Додатковий	набір!Робота	
в	м.	Житомир.	Для	 іногородніх	надаємо	місце	
в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стоматологічний	
кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	 По-
вний	соцпакет.	Гідна	з/п	(виплачується	вчасно).	
067)4125181,427714

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

•	Інженер-конструктор Терміново!Додатковий	
набір!Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Для	 іногородніх	
надаємо	 місце	 в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	
стоматологічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	
умови	 праці.	 Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (ви-
плачується	вчасно).	067)4125181,427714

•	Каменщики Вахтовый	метод	работы.	Опла-
та	 от	 25	 000грн.	 Официальное	 оформление	
документов.	 Предоставляем	 информационно-
консультативные	 услуги.	 Дополнитель-
ная	 информация	 по	 телефону.	 Звоните!	
+7(909)2790739	Виктор	(Viber)

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

•	Кассир -бариста	 требуется	 в	 кофейню-пе-
карню	 Франс.	 ya.	 О/р	 желателен.	 Активные,	
ответственные,	 коммуникабельные.	 Г/р	
посменный.	З/п	от	3500	грн	068)8438889

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

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

•	Комплектовщики требуются	 на	 производ-
ство	строительных	материалов.	Место	работы:	
г.Киев,	г.Макаров	(Киевская	обл.)	050)4237887

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

•	Кондитер Додатковий	 набір!Робота	 в	 м.	
Житомир.	 Для	 іногородніх	 надаємо	 місце	 в	
гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стоматологічний	
кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	 По-
вний	соцпакет.	Гідна	з/п	(виплачується	вчасно)	
427714,(067)4125181

•	Консультант в	 отдел	 крупного	 и	 среднего	
опта.	Обучение	предоставляем.	Г/р	5-ти	днев-
ка.	 Оплата	 до	 6000грн	 +	 бонусы	 +	 премии.	
073)0721651,(097)8207486

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

•	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

•	Кочегар срочно	на	постоянное	место	работы	
в	кафе-	ресторан	на	постоянное	место	работы.	
График	 работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 со-
беседовании.	 Дружеский	 коллектив,	 хорошие	
условия	труда	096)3652062,551488

•	Крановщик (управление	кран-балкой)	о/р	на	
завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гаранти-
руем	 хорошие	 условия	 труда,	 достойную	 ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Бара-
нова,	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.	 Офици-
альное	 оформление.	 О/р	 приветствуется.	 З/п	
ставка+%.	063)3247998,(067)3204654

•	Курьеры для	доставки	товара	по	Житомиру.	
График	работы	с	9:00	-	17:00	.	Заработная	пла-
та	от	4000	грн	+	премии	066)2177156,(073)1556
375,(098)0364445

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

•	Кухонні працівники	 (прибиральниця).	 Термі-
ново!	Підвіз	додому.	067)9400176,(050)4632305

•	Кухонные работники	 Комфортная	 работа	
для	 усидчивых	 людей.	 Обучение	 в	 процессе	
работы.	068)7814949

•	Майстер у	м.Київ	для	виконання	дорожніх	ро-
біт.	Встановлення	бордюрів	та	поребриків,	ас-
фальтування.	Надається:	інструмент,	спецодяг,	
житло.	З/п	від	9000грн	098)9061029,(050)33984
21,(066)8393711

•	Мастер по	 наращиванию	 ресниц	 срочно	
требуется	 в	 салон	 красоты	 Pin-Up	 Studio.	 О/р	
от	 полугода.	 Г/р	 1/1	 с	 8.00-20.00.	 З/п	 %	 от	
выработки.	063)0108109,(068)3802002

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

•	Машиніст катка,	автогрейдера,	екскаватора	
ЗСХ	в	дорожньо-	будівельну	компанію	м.Київа.	
Д/р	від	1	року.	Знання	принципу	роботи.	Надає-
мо	інструмент,	спецодяг,	житло.	Вчасна	випла-
та	з/п.	Оплата	погодинна.	050)3813688Сергій

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

•	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	сухих	будівельних	су-
мішей	та	 готових	композицій	 (з	власним	авто	
).	 Запрошується	 на	 постійну	 роботу	 в	 компа-
нію	 виробника	 Ферозіт.	 Офіційне	 працевла-
штування.	 Г/р	 -	 5	 -денка	 з	 9:00-18:00.	 Робота	
по	Житомирській	області.	Заробітна	плата	ста	
067)4110034Володимир
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•	Менеджер з	 управління	 активами	 тер-
міново	 в	 мережу	 магазинів	 у	 м.Житомирі.	
Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	
067)4119466,(067)4115782

•	Менеджер по	 заказам	 требуется	 в	 клинин-
говую	компанию	МОЙАВТО.	Официальная	з/п	
-	3200	грн.	Обучение!	Карьерный	рост!	Соцпа-
кет.	063)4834000ЮрийМихайлович

•	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	 менеджера	 по	 продажам.	
Обучение	 предоставляем.	 Г/р	 5-ти	 днев-
ка.	 Оплата	 до	 6000грн	 +	 бонусны	 +	 премии.	
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	 не-
делю).	 Бесплатное	 обучение.	 Офис	 в	 цен-
тре	 города.	 Работу	 в	 дружном	 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

•	Мерчандайзер приглашается	 на	 склад	 фа-
сованого	товару.	О/р	приветствуется.	Г/р	дого-
ворной	.Заработная	плата	от	4500	грн	073)155
6375,(098)0364445,(066)2177156

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

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

•	Монолитчики срочно	 требуются	 на	 посто-
янную	 работу	 с	 о/р.	 Вахтовый	 метод	 работы.	
Жилье	 предоставляем.	 З/п	 от	 9000грн	
096)7767858

•	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 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

•	На роботу	 терміново	 потрібні	
домогосподарки,няні,сімейні	 пари,помічники	
по	 господарству.	 Гарантія	 працевлашт.www.
debon.com.ua.На	 работу	 срочно	 нужные	
домохозяйки,няни,семейные	 пары,помощники	
похозяйству.	 Гарантия	 трудоустройства.	 www.
debon.com.ua

•	Наждачник Терміново!Додатковий	
набір!Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Для	 іногородніх	
надаємо	 місце	 в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	
стоматологічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	
умови	 праці.	 Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (ви-
плачується	вчасно).	427714,(067)4125181

•	Налагоджувальник зварювального	 об-
ладнання.Додатковий	 набір!Робота	 в	 м.	
Житомир.	 Для	 іногородніх	 надаємо	 місце	 в	
гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стоматологічний	
кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	 По-
вний	соцпакет.	Гідна	з/п	(виплачується	вчасно).	
427714,(067)4125181

•	Німецька будівельна	 компанія	 запрошує	
будівельників	на	оздоблювальні	роботи	до	Ні-
меччини,	заробітна	платня	від	35000	грн..	Різ-
норобочі	до	Польщі,	Німеччини.	Лиц.МСПУ	АВ	
№	585042.	0672326904,0637913308

•	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	
область.,	 с.Лукаші).	 Інагороднім	 надаєть-
ся	 гуртожиток.	 Заробітня	 плата	 від	 4000грн	
067)2096265

• ОПератОр БетОнОнасОсу. рОБОта у м. Київ. ДО-
свіД ОБОв`язКОвО. вОДійсьКе ПОсвіДчення Кат. 
с. ЖитлОм заБезПечуємО. вахта. ОфіційнО Пра-
цевлаштОвуємО. висОКа зарПлата. 0673626767

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.	 Обу-
чение	 на	 производстве.	 Хорошие	 условия	
работы.	Подвоз	работников	067)4107071

•	Оператор ПК	 срочно	 требуется	 на	 постоя-
ную	работу	в	Стоп	Транзит	.	Хорошие	условия	
труда	 .З/п	 -	 высокая	Г/р	 -	 при	собеседовании	
067)9296713Виталий

•	Оператор пульта	 управления	 срочно	 требу-
ется	на	постоянную	работу.	Официальное	тру-
доустройство,	соц.пакет,	стабильная	заробот-
ная	плата.	095)2742557,(095)2742588,487946

•	Оператори підлогомийних	машин	в	клінінго-
ву	компанію	м.	Києва.	З/п:	від	5000	грн	Допо-
магаємо	з	житлом.	Підбираємо	зручний	район	
для	роботи.	Г/р:	є	день,	ніч	(можливість	підібра-
ти	індивідуальний	графік)	063)6093728,(068)65
11558,(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.	 Обучение	 предоставляем.	
Г/р	5-ти	дневка.	Оплата	до	6000грн	+	бонусы	+	
премии	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.	Полная	
занятость,	 з/п-	 ставка+%.	 После	 работы	 по-
двоз	за	счет	ресторана	096)7967493

•	Официант срочно	 требуется	на	постоянную	
работу	 в	 комплекс	 отдыха	 В	 Дрова.	 О/р	 при-
ветствуется.	 Г/р	 и	 З/п	 при	 собеседовании.	
097)9122920Александр

•	Официант требуется	 в	 кофейню-пекар-
ню	 Франс.	 ya.	 О/р	 желателен.	 Активные,	
ответственные,	 коммуникабельные.	 Г/р	
посменный.	З/п	от	3500	грн	068)8438889

•	Официанты срочно	приглашаются	на	посто-
янную	работу	в	кофейню	+	Кава.	О/р	привет-
ствуется.	Г/р	3/3,	посменный.	З/п	при	собесе-
довании.	097)5356726

•	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	 ресторанно-готельний	
комплекс.	 Терміново!	 050)4632305НаталяВо-
лодимирівна,(067)9400

•	Охоронники в	 міжнародну	 охоронну	 компа-
нію	G4S.	Вахтовий	метод	роботи	(15/15).	Офі-
ційне	 працевлаштування,	 безкоштовне	 житло	
та	 уніформа.	 067)4047116,(067)5659218,(073)
4097215

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

•	Охоронники запрошуються	 на	 роботу.	 Вах-
товий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	
рахунок	 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)	Фізич-
на	підготовка,	відсутність	судимості.	Офіційне	
працевлаштування,	 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)4810
018,(067)2962162,(063)4967039

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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•	Охоронній компанії	 на	 постійну	 роботу	 в	
Києві	 та	 Київській	 області	 терміново	 потрібні	
охоронці!	Графік	роботи	вахтовим	методом,	за-
робітна	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 на	 роботу	 в	 м.Київ.Відсутність	
судимостей,	 бажана	 служба	 в	 армії,	 охай-
ний	 зовнішній	 вигляд,	 хороша	 фізична	 під-
готовка.	 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	до-
говірна.	067)7869928

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

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

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

•	Охранник срочно	 требуется	 в	 продуктовый	
магазин.	 Центр	 города.	 О/р	 желателен.	 Г/р	
договорной.	 Отличные	 условия	 работы.З/п	 от	
3500-4000грн	097)6224937

•	Охранник срочно	 требуются	 на	 завод	 в	
г.Белая	 Церковь.	 Мужчины/женщины.	 Без	
судимостей.	 Вахта	 15/15,	 30/15.	 Жильё	 пред-
оставляем	 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 З/п:	400-500	грн/сутки	+	питание,	
карьерный	рост	Г/р:	1/2	ОР,	желательна	служ-
ба	 в	 армии	 Звонить:	 пн-пт,	 с	 10.00	 до	 17.00	
067)8271321,НиколайВладимирович

•	Охранники Охранная	 компания	 проводит	
набор	сотрудников.	з/п	высокая	и	своевремен-
ная.	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

•	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 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.	Опла-
та	при	собеседовании	067)2745423

•	Повар в	 ресторанно-готельний	 комплекс.	
Терміново!	 050)4632305,(067)9400176Наталя-
Володимирі

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

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

•	Повар срочно	 требуется	 в	 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	 на	 постоянную	
работу	 в	 комплекс	 отдыха	 В	 Дрова.	 О/р	 при-
ветствуется.	 Г/р	 и	 З/п	 при	 собеседовании.	
097)9122920Александр

•	Повар требуется	 в	 элитный	 загородный	
комплекс.	 График	 1/2	 (договорной).	 Без	 о/р,	
обучение.	 З/п	 450/сутки+питание.	 Компенса-
ция	проезда.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небес-
ной	Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	Трудоустройство	бе-
сплатное.	063)4459909,(067)4545292

•	Повар требуются	 в	 г.Киев	 с	 проживанием.	
Стабильная,	 конкурентная	 зароботная	 плата.	
Г/р	7/7	или	5/5.	Бесплатное	питание	и	прожива-
ние.	095)2806368,(050)4181262

•	Повар-продавец в	киоск	шаурмы	(	ул.	Шев-
ченка	12).	Все	детали	по	тел	067)4100300

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

•	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	 по-
стоянную	работу	в	Житомирской	обл.	Народи-
ческий	 р-н.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Жилье	
предоставляем.	 З/п	 высокая.	 096)7206032Ни-
колай

•	Полировщик -	 распиловщик	 гранита	 сроч-
но	 требуется	 крупному	 предприятию.	 Новое	
оборудование,	 хорошие	 условие	 труда.	 З/п	
сдельная	от	7000-12000грн/мес.	Иногородним	
предоставляется	жилье.	КА	Вакансия+	Адрес:	
ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустрой-
ство		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

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

•	Помощник повара	 срочно	 требуетя	 на	 по-
стоянное	место	работы	в	г.Житомире.	График	
работы	2/2	дня.	З/п	ставка+%.	Хорошие	усло-
вия	труда.	097)1529657Ольга

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

•	Посудомийниця (-ик)	 в	 ресторанно-готель-
ний	 комплекс	 Чудодієво.	 Терміново!Хороші	
умови	праці,	заробітна	плата	висока	і	стабіль-
на.За	детальною	інформацією	звертайтесь	за	

•	Посудомойщица (-ик)	 в	 ресторан	 за	 горо-
дом.	 График	 работы	 1/2,	 зароботная	 плата	
2200грн.	Подвоз	после	работы	096)7967493

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

•	Потрібні прибиральники	 і	 прибиральниці	
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

• ПП «KSIVO» : легальне Працевлаштування за 
КОрДОнОм. ДОПОмОга у віДКритті візи. велиКий 
виБір ваКансій у ПОльщі та чехії. ліц. №544 віД 
23.05.2016. (0432)562555, (067)3881045-(VIber), 
0631443898.м.вінниця

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

•	Працівник в	 склад-офіс.	 Дохід	 до	 6000грн.	
Гнучкий	графік,	5-ти	денний	робочий	тиждень	
097)8207486,(073)0721651

•	Працівники для	ручної	обробки	птахів	у	за-
бійний	цех(	Київська	область.,	с.Лукаші).	Інаго-
роднім	надається	гуртожиток.	Заробітня	плата	
від	4000грн	067)2096265

•	Працівники на	склад	для	збирання	картоних	
коробок.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	іно-
городним	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	ра-
йону.	097)2120743,(066)2552413

•	Працівники різних	 спеціальностей	 на	 ме-
блеве	 виробництво.	 Досвід	 роботи	 обо-
вязковий!	 Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Робота	
в	 м.	 Житомир	 Всі	 деталі	 обговорюються.	
098)1574219,423451,426888

•	Преподаватель в	 центр	 развития	 ребенка.	
Пед.обр.,	 любовь	 к	 детям.	 Проведение	 заня-
тий,	творческий	подход.	Полная	или	частичная	
занятость.	 З/п	 3000-5000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Биз-
нес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	55208
6,(067)5884282,(093)2401847

•	Преподаватель, воспитатель,	 филолог,	 Ки-
тайские	учебные	заведения	ждут	Вас	со	 зна-
нием	 английского	 языка.	 Лиц.МСПУ	 АВ	 №	
585042.	0966035770

•	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	готель.	Терміново!Хороші	
умови	 праці,	 заробітна	 плата	 висока	 і	 ста-
більна.За	 детальною	 інформацією	 звертай-
тесь	 за	 тел	 067)9400176НаталяВолодимирів-
на,(050)4632

•	Прибиральники в	клінінгову	компанію	м.	Ки-
єва.	З/п:	від	5000	грн	Допомагаємо	з	житлом.	
Підбираємо	 зручний	 район	 для	 роботи.	 Г/р:	 є	
день,	ніч	(можливість	підібрати	індивідуальний	
графік)	 066)9151557,(063)1369995,(068)65115
58

•	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

•	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	індивіду-
альний	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
)4686098Ілона

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

•	Прибиральниця (-ник)	 для	 прибиран-
ня	 приміщень.	 Пропонуємо	 денні	 та	 нічні	
зміни,погодинну	оплату.	З/п	4620-8000	грн	По-
вна	 зайнятість.	 Робота	 в	 м.	 Київ.	 Іногороднім	
допомога	з	житлом.	095)0750318,(098)7376942

•	Прибиральниця (-ник)	 терміново	потрібна	в	
м.Київ.З/п:	 3200-7000	 грн.	 Гнучкий	 графік	 ро-
боти.	 Забеспечуємо	 спецодягом	 та	 житлом.	
067)4342235

•	Приемщик заказов.	 Гибкий	 график.	
Еженедельные	 выплаты.	 066)4095863,(093)01
47628,(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.	
Возраст	 значение	 не	 имеет.	 Г/р	 с	 9.00	 до	
17.00,	два	выходных	в	неделю.	З/п	от	4000	грн.	
Выплата	 заработной	 платы	 1	 раз	 в	 неделю.	
ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	
офис	1	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	Продавец срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	 Активная,	 коммуникабельная,	 прият-
ная	внешность.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
при	собеседовании.	096)5380060Юлия
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•	Продавец цветов	 требуется	 в	 компанию	
Гринфлора.	На	период	времени	с	5-го	по	8-ое	
Марта.	Оплата	договорная.	Адрес:	пл.	Согла-
сия,	6,	ТК	Ярмарок.	096)2011517Татьяна

•	Продавец-кассир срочно	 требуется	 в	
продуктовый	 магазин.	 Центр	 города.	 О/р	 же-
лателен.	 Г/р	 договорной.	 Отличные	 условия	
работы.З/п	от	3500-4000грн	097)6224937

•	Продавец-кассир срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	 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	 собесе-
довании	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 -	 співробітник	у	відділ	реалізації	
товарів.	Бажано	пенсійного	віку.	Робота	в	при-
міщенні	у	відділі.	З/п	за	домовленістю.	Г/р	об-
говорюється	індивідуально.	067)1790971

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

•	Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 Тор-
говий	 дім	 Смачний	 світ	 в	 мережу	 магазинів	
та	 кіосків.	 Вимоги:	 чесність	 і	 порядність,	 до-
брозичливість	 та	 комунікабельність,	 вмін-
ня	 рахувати.	 Д/р	 необов'язковий.	 Офіційне	
працевлаштування.	 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.	Про-
водимо	навчання.	097)4980004

•	Продавці на	 склад	 фасованого	 товару.	 Д/р	
необов'язковий	 .	 Графік	 роботи	 з	 9.00-	 17.00.	
Розрахунок	щоденний	.	Заробітна	плата	-	3200	
грн	+	%	098)0364445,(066)2177156,(073)15563
75

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

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

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

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

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

•	Прораб із	 своїми	бригадами	у	м.Київ	 (вста-
новлення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальту-
вання).	 Надається:	 Робочий	 автомобіль	 з	 ін-
струментом,	телефон,	спецодяг,	житло.	З/п	від	
12000грн	050)3891188Роман

•	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 .Запрошуємо	на	роботу	вахтовим	ме-
тодом	(під	Києвом	12	км)	порядну	робiтницю/ка	
(бажано	жінку).	Для	допомоги	по	господарству.	
Дзвонити	до	17-00.	Наталія	067)4044192

•	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	 девушек	 в	 салоне	 массажа.	
Ваше	 образование	 не	 имеет	 значения.Пред-
оставляем	жильё.	ВЫСОКАЯ	Зароботная	пла-
та.	Звонить	с	10:00-22:00	068)1171624Анна

•	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	по	подбору	автозапчастей	
и	продаже	их	срочно	требуется	на	постоянную	
работу.	Знание	устройства	авто.	О/р	подбора	
запчастей	 по	 авто.	 Навыки	 продаж.	 Пункту-
альность,	порядочность,	коммуникабельность.	
Г/р	 с	 Пн.-Пт.	 с	 9.00-19.00.	 Выплата	 З/п	 св	
098)9101101,(073)9101101

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

•	Работа Працівники	 на	 виробництво.	 Дове-
зення	 до	 місця	 роботи.	 Гнучкий	 г/р.	 Забезпе-
чуємо	житлом	на	час	роботи	Ми	знаходимось	
за	 адресами:	 м.	 Львів:	 вул.	 Хлібна,	 2	 вул.	 Го-
родоцька,	 168	 вул.	 Східна,	 45	 м.	 Самбір:	 вул.	
Промислова,	 2	 м.	 Вінниця:	 вул.	 Антоновича	
067)3506475

•	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 Ресторанний	персонал	терміново	по-
трібен	в	зв	язку	з	відкриттям	кафе	Варенична.	
Вигідні	умови	праці.	Дружній	колектив.	З/п	ви-
сока	063)7269414Наталя

•	Работа Сотрудники	срочно	требуется	на	ме-
бельное	производство.Г/р	5-ти	дневка.	Вся	де-
тальная	информация	по	телефонам	427600,(0
93)9983166,(067)4123950

•	Работа Спеціалістів	на	виробництво	метало-
пластикових	 вікон	 МПК,	 СПЦ,	 ОТК	 запрошує	
на	постійну	роботу	компанія	Стеко.	Висока	та	
стабільна	 плата.	 Безкоштовне	 3-разове	 хар-
чування.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Без-
коштовне	 навчання	 для	 працівників	 без	 д/р.	
067)6228035,(063)2084231

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

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

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

•	Работа Формировщики	 в	 цех	 по	 изготовле-
нию	чулочно-носочных	изделий.	Предоставля-
ем	обучение	096)4437943

•	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

•	Работники (-цы)	 требуются	 на	 подработку.	
Неполная	 занятость.	 Без	 возрастных	 ограни-
чений.	 З/п	 от	 70грн/день	 (в	 зависимости	 от	
выработки).	067)8135102Ирина

•	Работники (-цы)	Харизматичные,	увереные,	
энергичные.	Доход	до	6000грн.	Гибкий	график,	
5-ти	дневка.	073)0721651,(097)8207486

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

•	Разнорабочие в	 кафе-	 ресторан	 на	 по-
стоянное	 место	 работы.	 График	 работы	 и	
зароботная	 плата	 при	 собеседовании.	 Дру-
жеский	 коллектив,	 хорошие	 условия	 труда	
096)3652062,551488

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

•	Разнорабочие срочно	на	производство	Валс	
Юнайтед	 Скаффолдинг	 (Киевская	 обл.,	 с.	
Мотыжин).	Зароботная	плата	от	4000грн.	Жи-
лье	 предоставляем.	 067)6633255СергейНико-
лаевич

•	Разнорабочие требуются	 на	 производство	
строительных	 материалов.	 Место	 работы:	
г.Киев,	г.Макаров(Киевская	обл.)	050)4237887

•	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 на	 склад	 фасованого	 товару.	
Д/р	необов'язковий.	Навчаємо.	Графік	роботи	
і	заробітна	плата	договірні	098)0364445,439005

•	Регіонал. дистриб`ютор	 франц.ароматів	
Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	
вариантів	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

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

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

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

•	Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компа-
нію.	068)5945636

•	Робітники у	м.Київ	для	виконання	дорожніх	
робіт.	 Встановлення	 бордюрів	 та	 поребриків,	
асфальтування.	Надається:	інструмент,	спецо-
дяг,	житло.	З/п	від	7000грн.	066)8393711,(050)3
398421,(098)9061029

•	Робота в	Європі	(офіційна)	для	фахівців	і	різ-
норобочих	(Польща,	Латвія,	Чехія,	Словаччина	
та	ін).,	житло,	з/п	14000-52000грн,	оформлення	
віз,	освіта	за	кордоном.	Ліц.	МСПУ	АЕ	№637118	
від	 16.03.2015р.	 0979391431,	 0662731011,	
0937901491www.befind.com.ua

•	Робота в	Польщі	-	безпечна	та	легельна	ЕВЛ	
-	Україна	пропонує	великий	вибір	вакансій	для	
чоловіків,	 жінок,	 пар.	 Робота	офіційна.	 звера-
тись	за	0673504044Аня

•	Робота за	 кордоном	 в	 Поль-
ше!	 Электрики.	 Предоставляем	
информационно-консультационные	 услуги.	
097)3223743,(098)9769576

•	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	 оформлен-
ні	 документів,	 відкриття	 віз.	 (Ліцензія	 МСПУ	
№879	 від	 15.08.2016р.).	 Адреса:	 м.	 Житомир,	
вул.	 Гоголівська,	 4,	 офіс	 107.	 Е-mail:	 zt.viza@
gmail.com	068)2919880,(093)9856148
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•	Руководитель в	 новый	 офис	 для	 фор-
мирования	 и	 развития	 нового	 стуктурного	
подразделения.	 Высокий	 уровень	 дохода	
097)9664444,(093)8284445

•	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,	
аккуратность,	 трудолюбие.	Уборка	кабинетов,	
коридоров.	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	требуется	
для	 работы	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Жильё	
предоставляем.	З/п	от	4000грн	(от	выработки)	
063)3911266,(096)4593991

•	Сборщик требуются	 на	 производство	
строительных	 материалов.	 Место	 работы:	
г.Киев,	г.Макаров(Киевская	обл.)	050)4237887

•	Сборщики деревянных	 домов	 сроч-
но	 требуются	 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	
Юнайтед	 Скаффолдинг	 (Киевская	 обл.,	 с.	
Мотыжин).	Зароботная	плата	от	6000грн.	Жи-
лье	 предоставляем.	 067)6633255СергейНико-
лаевич

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

•	Сварщики-монтажники (высотники).	 Же-
лательно	 без	 вредных	 привычек.	 Приглаша-
ются	на	постояное	место	работы.	Заработная	
плата	 высокая.	 Г/р	 и	 все	 остальные	 условия	
работи	обговариваются	индивидуально	по	тел	
097)7317937Николай.

•	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

•	Слесарь-монтажник срочно	 требуется	 на	
постоянную	 работу.	 Официальное	 трудоу-
стройство,	 соц.пакет,	 стабильная	 зароботная	
плата.	487946,(095)2742588,(095)2742557

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

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

•	Слюсар з	ремонту	обладнання	на	ТОВ	Грайф	
Флексіблс	Україна.	Повний	соцпакет.	Навчан-
ня	на	виробництві.	Хороші	умови	роботи.	Підвіз	
робітників.	067)4107071

•	Слюсар з	 реонту	 кранів.Додатковий	
набір!Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Для	 іногородніх	
надаємо	 місце	 в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	
стоматологічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	
умови	 праці.	 Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (ви-
плачується	вчасно).	427714,(067)4125181

•	Слюсар із	 складання	 металевих	
конструкцій.!Додатковий	 набір!Робота	 в	 м.	
Житомир.	 Для	 іногородніх	 надаємо	 місце	 в	
гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стоматологічний	
кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	 По-
вний	соцпакет.	Гідна	з/п	(виплачується	вчасно).	
427714,(067)4125181

•	Слюсар-ремонтник на	 підприємство	 ТОВ	
Житомирський	картонний	комбінат.	З/п	за	до-
мовленістю.	095)2806719,472064,(095)2831112

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

•	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	с	функциями	менеджера	
требуется	 торговой	 организации.	 Можно	 без	
опыта	работы.	Обучаем.	Высокий	доход.	Рабо-
та	в	Житомире.	097)2872846Николай

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

•	Співробітники в	 офіс	 з	 досвідом	 роботи	
офіс-менеджера.	 Запрошуємо	 на	 роботу	 пра-
цівників	у	зв	язку	з	розширенням	компанії.	Під-
готовка	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,(
050)5192401,(063)8115539

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

•	Столяр Терміново!Додатковий	 набір!Робота	
в	м.	Житомир.	Для	 іногородніх	надаємо	місце	
в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стоматологічний	
кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	 По-
вний	соцпакет.	Гідна	з/п	(виплачується	вчасно).	
427714,(067)4125181

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

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

•	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

терМіново потрібні у М. київ бригади Му-
лярів, бетонярів, арМатурників в М. київ. 
надаєМо гуртожиток, спецодяг. конт. 
0442878713;0635831415

•	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

•	Токарь с	 опытом	 работы	 от	 1	 года.	 Непью-
щий,	 во	 время	 работы.	 Заработная	 плата	 по	
договорености.	098)4794411ПетрБорисович

•	Торговий представник	 (можливо	 без	 авто)	
терміново	 потрібен	 у	 звязку	 з	 розширен-
ням	 філіалу	 (продовольчі	 повари)	 Г/р	 -	 з	 8:00	
-18:00.	З/п	перший	місяць	6000	грн	 ,	далі	при	
виконані	 плану	 до	 10000	 грн.	 Д/р	 бажаний.	
098)0364445,(073)1556375,439005

•	Торговий представник	з	авто	 і	без	в	корпо-
рацію	Бесквіт	шоколад.	Робота	по	м.	Житомир	
та	 область.	 З/п:	 від	 7000	 грн	 (при	 наявності	
власного	 авто),	 від	 5000	 грн	 (без	 авто).	 Офі-
ційне	 працевлаштування,	 повний	 соцпакет.	
068)4566814Людмила

•	Торговые представители	 Высокая	 оплата	 +	
премиальная	система.	068)7814949

•	Торговый представитель	 в	 кондитерскую	
компанию	 с,	 личным	 авто,	 опыт	 работы	 от	 1	
года,	 зарплата	 ставка	 +	 %,	 полный	 соцпакет.	
Работа	в	Коростене.	068)0022890,(063)3637571

•	Торговый представитель	 с	 личным	 авто	
срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу.	
Оптовая	 торговля	 кондитерскими	 изделиями.	
Порядочность,	 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

•	Трактористы срочно	 требуются	 на	 сель-
скохозяйственную	 фирму.	 Беляевский	 ра-
йон.	 Жильём	 и	 питанием	 обеспечиваем.	
067)5585879

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

• 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)	в	ТРЦ	на	объекты	г.	Киева.	
Г/р	 посменный,	 возможен	 вахтовый	 метод.	
Высокая	 стабильная	 оплата	 4000-6000грн	
(аванс).	Жителям	регионов	возврат	проезда	и	
помощь	с	жильем	073)0307424,(067)5268435,(
066)0611520

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

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

•	Уборщица (-ик)	 требуются	 в	 клининговую	
компанию	МОЙАВТО.	Официальная	з/п	-	3200	
грн.	Уборка	офисов	и	производственных	поме-
щений	 (отаплеваемых).	Обучение!	Спецодеж-
да!	Карьерный	рост!	Трехсменный	график.	По-
двоз.	Соцпакет.	063)4834000ЮрийМихайлович

•	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)240
1847

•	Фасувальники на	овочевий	склад	в	м.	Жи-
томир.	Офіційне	працевлаштування.	Гідня	з/п.	
Офіційне	працевлаштування.	Гідня	з/п.	Всі	де-
талі	обговорюються.	097)3711019

•	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	 про-
изводству	 железобетонных	 изделий	 с	 о/р	 на	
завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гаранти-
руем	 хорошие	 условия	 труда,	 достойную	 ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Бара-
нова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.
ua	429054Наталия,(067)6415300

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

•	Фрезеровщик срочно	 на	 часное	 предпри-
ятие	в	г.Житомире.	Опыт	работы	обязателен.	
График	работы	и	зароботная	плата	оговарива-
ются	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

•	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,	офици-
альное	 трудоустройство.	 График	 работы	 гиб-
кий,	зароботная	плата	от	4000грн.	097)2120150

•	Швеи на	 новое	 предприятие	 (спецодежда,	
масовка).	 Работа	 в	 г.	 Житомир.	 З/п	 от	 3000	
грн.	 Г/р	 пн-пт,	 с	 8.00	 до	 17.00.	 Официальное	
трудоустройство.	Полный	соц.пакет.	Своевре-
менная	оплата	труда.	097)0858712

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

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

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

•	Швеи срочно	 требуются	 на	 постоян-
ную	 работу.	 О/р	 приветствуется.	 З/п	 еже-
недельная.	 Жильё	 предоставляется.	
063)6573874,(066)5156089

                      реалізовує саджанці плодових дерев,
яблунь, груш, персиків, абрикоса, сливи,  аличі
гібридної, черешні та вишні,
плакучої шовковиці
та винограду. 
Саджанці ягідних, смородина,
порічка, агрус, малина. 
По Житомиру доставка безкоштовна.
Відправляємо перевізниками
Нова Пошта та Укрпошта. 

Тел.: 067-368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник

www.Seedlings.at.ua
Продаємо бджіл
(Саджанці Житомирщини)

Вадим
В’ячеславович
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•	Швея терміново	 запрошується	 на	 ПАТ	 Бер-
дичівська	 фабрика	 одягу.	 Д/р	 необов	 яз-
ковий,	 навчаємо.	 Підвіз	 автобусом.	 Г/р	 з	
7.00-16.00.	 З/п	 від	 4500грн	 (від	 виробітку)	
041)4320355,(041)4321561

•	Швея-закройщица срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	работу	в	пошивочный	цех.	О/р	обя-
зателен.	Г/р	гибкий.	Хорошие	условия	работы.	
З/п	от	3000грн	063)3510733,(097)7908687

•	Шпаклевщик с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕ-
ТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантируем	 хорошие	 усло-
вия	 труда,	 достойную	 стабильную	 оплату.	
Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	
n.portugalova@oberbeton.com.ua	 429054Ната-
лия,(067)6415300

•	Экспедитор (	 торговый	 представитель)	
срочно	требуется	на	работу	в	новый	филиал	г.	
Житомир.	О/р	приветствуется.	График	работы-	
8:00-18-00	Заработная	плата	от	5500	грн	073)1
556375,(098)0364445,(066)2177156

•	Электрик (III	 группа)	 приглашается	 на	 ра-
боту	 в	 ООО	 Аркапласт.	 Г/р	 посменный.	
З/п	 при	 собеседовании.	 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

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

2. НеРухомість 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

• ПрОДам 2-х КОм.Кв., 1/7 этаЖей, 65м/0м/12м, 
г.ЖитОмир, центр, старый Бульвар. цена 1 342 
466 грн. 0676889795

2.8. Продам будинки в передмісті 

ПрОДається БуДинОК в с.райКи, БерДичів-
сьКОгО р-ну, ЖитОмирсьКОї ОБл. загальна 
ПлОща - 82 Кв.м, ЖитлОва - 40 Кв.м. + літня 
Кухня, гараЖ, сарай, 2 ПОгреБа. ціна ДОгОвірна 
0963003157

• ПрОДам 1-нО этаЖный ДОм, ЖитОмирсКая 
ОБл., БерДичевсКий р-н, с.велиКая ПятигОрКа, 
вул.миру. цена 262 500 грн. 0665790969

• ПрОДам 1-нО этаЖный ДОм, ЖитОмирсКая 
ОБл., г.КОрОстышев. цена 464 481 грн. 0982806549

• ПрОДам 2-х этаЖный ДОм, ЖитОмирсКая ОБл., 
раДОмышльсКий р-н, с.КраснОБирКа. цена 329 
670 грн. 0964238761

• ПрОДам 2-х этаЖный ДОм, ЖитОмирсКая 
ОБл., с.ПряЖевО, Пер.леснОй. цена 2 185 792 грн. 
0965659510

2.14. Продам Комерційна 

•	ПП «KSIVO»	:	легальне	працевлаштування	за	
кордоном.	Допомога	у	відкритті	візи.	Великий	
вибір	вакансій	у	Польщі	та	Чехії.	Ліц.	№544	від	
23.05.2016.	(0432)562555,	(067)3881045-(Viber),	
0631443898.м.Вінниця

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

• 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	
"Фотон",	 "Донг	 Фенг",	 "Сінтай",	 "Джинма",	
ДТЗ,	 "Булат"	 та	 інші.	 www.agrozone.com.ua.	
0501811180,	0971811011,0930881880

•	Кап.ремонт двигуна	DEUTZ,	паливної	апара-
тури.	 Терміновий	 виїзд	 у	 господарство	 00:24.	
Гарантія.	З/ч(нові/бв).	0968602339,0996834748

• КОмБайни зернОзБиральні, Прес-ПіДБирачі, 
КОмБайни КартОПлезБиральні інОземнОгО 
в-ва, траКтОри мтз-80, -82, т-25, ДОставКа. 
0508462159,0986306600

• КОмБайни зернОзБиральні: "вОльвО", "Клаас", 
"ДЖОн Дір", "массей-фергюсОн", БуряКОзБи-
ральні, КартОПлезБиральні, Прес-ПіДБирачі, на 
замОвлення із-за КОрДОну, мОЖлива ДОставКа. 
0501849978,0987421737

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

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

•	Косарки, грабарки,	 підбирачі,	 трактори	
МТЗ,	 комбайни	 зерно-	 та	 картоплезбираль-
ні,	 копачки,	 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,	 боро-
ни,	 грунтофрези,	 саджалки,	 косарки,	 греб-
ки,	 копачки.	 Кормоподрібнювачі.	 Достав-
ка	 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

•	Причеп тракторний	 ЗПТС-12,	 1991р.в.,	
пакет	 документів,	 товарний	 вид.	
0930458242,0960795238

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

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

3.7. автозапчастини. Продам 

• агрОзаПчастини ДО зернОзБиральних КОмБай-
нів, ОБПрисКувачів, КОсарОК, Прес-ПіДБирачів, 
КартОПлезБиральних КОмБайнів, КартОПлеса-
ДЖалОК, КОПачОК, шини, Камери. www.agrOKOm.
In.ua. (063)9628236, 0676713553,0992012978

•	Двигуни 2	шт.,	ЯМЗ-238	 (ШР-1,	КР-2),	ЯМЗ-
240,	 цільна	 головка,	 в	 роботу,	 недорого.	
0506146423,0960795238

•	З/ч б/в	до	автомобілів:	Рено,	Сітроен,	Опель;	
Фіат;	Форд;	Пежо;	Фольксваген;	Хюндай.	www.
razborka-bus.com.ua	0503780239,0977782120

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

•	Причепи автомоб."Лев".	 Розміри:1,1х1,3-
3,6х1,6м.	Потовщ.метал,	німецьки	з/ч.	Гарантія	
1,5р.Завод-виготівник.	0689554802,0503098085

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.	 До-
ставка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

• ПрОДам ПесОК, Бут, щеБень, Отсев, ДрО-
ва, землю, глину, ПерегнОй, ПОДшивКа. ДО-
ставКа стрОйматериалОв, вывОз мусОра. 
0938436692,0976949302сергей

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; стрОПила; 
БалКи, штахетниК, мОнтаЖная рейКа и ДрОвяные 
ОтхОДы с ПилОрамы. ДОставКа на ДОм. 0673911769

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

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

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

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

виКОнуємО всі виДи рОБіт. наДійнО, яКіснО! 
0965073031

завжди готова ваМ допоМогти в будь-
яких життєвих ситуаціях. рішення сіМей-
них негараздів. допоМога за датою наро-
дження. прийоМ Можливий на відстані. 
0988152470,0635179810

•	Компания Green	Visa	-	отримання	візи	в	най-
коротший	термін,	анкета,	 страховка,	 грін-карта	
на	авто,	з/п	в	Європі	від	22000	грн,	реєструємо	
на	чергу	в	візовий	центр,	безкоштовні	мовні	кур-
си,	запрошення.	м.	Житомир,	вул.	Перемоги,	10.	
063)0138887,(098)5138887,(099)3438887

консультація та допоМога на відстаниі в 
складних сіМейних обставинах, шлюбних 
відносинах. допоМога в бізнесі, кар`єрі, на 
успіх. 0689389199

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.

•	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

•	Підприємство з	 пошиву	 одягу	 пропонує	 свої	
послуги.	Наш	кваліфікований	персонал	та	нове	
обладнання	швидко	та	якісно	запустить	в	вироб-
ництво	будь-яке	Ваше	замовлення.	0631326967

поверну успіх і удачу в житті, допоМога 
у проблеМах життя, бізнесу, кар`єри, ко-
хання, людських заздроЩах, саМотності. 
0683706105людМила

професійний підхід до життєвих проблеМ: 
сіМ`ї, дітей, шлюбу, кохання, саМотності, біз-
несу. великий д/р на відстані. 0673038478

• ремОнт усилителей звуКа (автОмОБильных, 
эстраДных, БытОвых); тв (КинесКОПных и ЖК), 
мОнитОрОв и ПрОчей элеКтрОБытОвОй техниКи с 
выезДОм К вам Пн-Пт: 19-00 ДО 21-00. 0989718656

7. все для дому 

7.6. дитячі товари. Продам 

ПрОДам КОлясКу-трансфОрмер "VIKI"-
универсальная. в хОрОшем сОстОянии, в 
ПОДарОК - матрас в КОлясКу. цена 1050грн. 
0985625374 галя

8. РіЗНе 

8.1. Галантерея, одяг, взуття. Продам 

•	Англійський дешевий	 одяг.	 Секонд	 хенд.	
Оригінал,	 сортування,	 взуття.	 Зимові	 куртки.	
мікс	чоловічий,	жіночий,	дитячий.	Флісові	курт-
ки.	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

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

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

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

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

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

8.23. інше. Продам 

• ПрОДам мОлОДняК різнОї Птиці ПіД замОв-
лення, а таКОЖ КачКу-муларД та інші ПОрОДи. 
0679826838

•	Продам Полотер	 Fimap	 FM	 43	 F,	 но-
вий,	 бак	 15	 літрів,	 2	 щітки.	 Ціна	 30000	 грн.	
0997117694,0988146021

•	Продам саджанці	 морозостійких	 ківі,	 грана-
ту,	інжиру,	фундука.	0997982988

8.24. інше. Куплю 

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

• КуПлю ДОрОгО. янтарные Бусы От 250 ДО 1500 
грн/1 грамм, КОраллОвые Бусы, Бивни мамОн-
та. таКЖе старинные иКОны, Картины ДО 1980 г., 

Копання криниць

тел.: 067 395 74 41

доставка 
кілець від 

виробника, 

Продам

Т.: 067-682-39-16

сухий цвіт календули
1 кг  - 120 грн
насіння календули
1кг - 350 грн

Здаються  і продаються

Т.: 067-411-97-03, 067-411-97-18

будинки.

Здаються подобово квартири

Продам/куплю
піддони

тел.: (067) 549-75-66

нові та вживані
вигідна ціна

ОрДена, меДали, Книги изДан. ДО 1917 г., КОньяКи 
времен ссср Другие ПреДм. старины Для сОБ-
ственнОй КОллеКции 0503466068

•	Куплю електродвигуни,	 редуктори,	 на-
соси,	 тельфера,	 холодильне	 обладнання,	
силові	 трансформатори,	 пускачі,	 автома-
ти,	 компресора,	 генератори,	 підшипники.	
0671885230

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

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

•	Куплю холодильне	та	технологічне	облад-
нання	0672658658,	0966552655

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

шучих дій у діловому 
житті та особистих спра-

вах. Доведеться відкласти амбітні 
плани – ви можете виявитися не 
готовими до їх реалізації.

ТЕЛЕЦЬ
Сплески негативних 

емоцій здатні завдати 
вам і вашим близьким чимало 
зайвих турбот. Є небезпека потра-
пити «на гачок» до людей з сум-
нівною репутацією.

БЛИЗНЮКИ
З’явиться бажання 

почати все спочатку. 
Скористайтеся можливістю за-
стосувати нові знання на прак-
тиці – і результати неабияк по-
радують вас.

РАК
Не дозволяйте колегам 

та керівництву сумнівати-
ся в тому, що у вас є влас-

на думка. Паралельно розберіться з 
дрібними домашніми справами.

ЛЕВ
Непростий тиж-

день. Прислухай-
теся до своєї інтуїції і 
займайтеся тільки най-
важливішими для вас 
проблемами.

ДІВА
Сприятливий період. 

Встигнете реалізувати 
практично все, що за-

планували, тільки намагайтеся не 
метушитися й вірте у власні сили 
та можливості.

ТЕРЕЗИ
Від вашої рішучості 

та енергії залежатиме 
успішна реалізація дав-

ніх задумів і довгострокових про-
ектів.

СКОРПІОН
Робота обіцяє ста-

більний прибуток і ціка-
ве коло спілкування. Від-

чуєте себе потрібною людиною, 
повага в колективі додасть впевне-
ності та завзяття.

 СТРІЛЕЦЬ
На хвилі ділового 

успіху постарайтеся 
не надто «задирати 

носа». У вихідні вашої поради 
та підтримки потребуватиме 
велика кількість людей.

КОЗЕРІГ
Купа термінових 

справ на роботі не 
даватиме спокійно спати. 
Усі проблеми можна вирі-
шити, якщо будете зібрані.

ВОДОЛІЙ
З а п л а н о в а н і 

справи завершите 
без зайвих зусиль. Не будь-
те легковажні в особистому 

житті.

РИБИ
Необхідно про-

думати стратегію ваших 
майбутніх дій. Успіх цілком 
можливий.

�● Англійські аристократи, 
до винаходу целулоїдного ша-
рика, успішно замінювали його 
пробкою від шампанського.

�● А м’яч для гри винайшов 
у 1894 році інженер Джеймс 
Гібс. Необхідність в пробках 
відпала. До речі, тенісний ша-
рик, при ударі об стіл, здатний 
деформуватися на 20%, а потім 
прийняти колишній вигляд.

�● Назва «пінг-понг» 
з’явилася не відразу. Одні на-
зивали гру «віф-ваф», інші 
«флім-флам». Але в 1901 році 
американець Джон Джаквес за-
патентував назву «пінг-понг». 

На його думку, такі звуки ви-
давала кулька при ударах об ра-
кетку і стіл.

�● Незважаючи на зовніш-
ню простоту і доступність 
цього виду спорту, майстрам 
малої ракетки доводиться не-
легко. За гру вони втрачають 
калорій більше, ніж волейбо-
лісти за матч.

�● Шарик для настільно-
го тенісу здатний розвивати 
швидкість до 170 км/год, тобто 
47 метрів на секунду. Темп мат-
чу – понад 100 ударів на хвили-
ну. У чоловіків рекорд дорівнює 
162 ударів , а у жінок – 148.

�● Ще на початку минулого 
сторіччя тенісні ракетки обтя-
гували пергаментом. Але, од-
ного разу англійський тенісист 
Гуд зайшов до аптеки, щоб ку-
пити ліки від головного болю. 
Фармацевт поклав здачу на гу-
мову пухирчату підкладку. Гуд 
вирішив, що такий матеріал чу-
дово підійде для наклеювання 
на ракетку. Через кілька років 
нововведення набуло поширен-
ня по всьому світу.

�● Перший офіційний тур-
нір з настільного тенісу від-
бувся ще в кінці XIX сторіччя –  
у 1898 році в Лондоні.

цікаві факти про пінг-понг



відчайдушні напарники
Жанр:  бойовик, комедія, 
             кримінальний
Племінниця чесного поліцейського 

Бенні потрапляє в неприємності і 
опиняється в руках у злочинного 
синдикату. На чолі угруповання стоїть 
людина, за якою головний герой стежив 
близько десяти років. Щоб врятувати 
Саманту, копу доводиться зловити 
балакучого американського афериста 
Коннора, з чиєю допомогою він може 
виручити дівчину. Доля складається так, 
що і Бенні стає розшукуваним, як його 
напарник. Разом вони повинні здійснити 
правосуддя, очистити ім'я Бенні і 
врятувати Саманту. На їх шляху чекають 
неймовірні пригоди і багато суперечок.

Гіркі жнива
Жанр: драма, історичний
Події відбуваються в 1932-1933 роках 

в Українській СРСР. Йосип Сталін і влада 
СРСР вирішила підняти хлібозаготівельні 
плани, тому у селян забирали майже весь 
урожай. Сталін розумів, що це допоможе 
економіці держави і цілеспрямовано створив 
геноцид українського народу. Так з'явився 
Голодомор, в результаті якого загинуло 
понад три мільйони людей. Молодий 
художник Юрій з козацьким коріннями стає 
частиною повстань проти тиранії Сталіна. 
Крім того, він хоче возз'єднається зі своєю 
улюбленою Наталкою. Історія розповість 
нам про тих людей, які боролися за життя 
мільйонів українців, за їх свободу і задля 
знищення кривавого терору Сталіна.

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

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

кінотеатр «УкраЇна»

  Драмтеатр Ляльковий театр

Казка «Серце океану»
5 березня

Початок об 12:00 та 14:00

«Хід конем»
4 березня

Початок о 12:00

«Смішні гроші»
4 березня

Початок о 19:00


