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Шевченківські клопоти: 
прапор повісили,  
ремонт не завершили  

З жінкою про «нежіноче»: полювання, 
браконьєри і любов до тварин у житті 
мисливствознавця Людмили союк 

Нещодавно влада Житомира вирішила остаточно покінчити з чергами в поліклініках. Змінити 
ситуацію могла б електронна черга, яку нещо-
давно презентували. Як працює новація дізна-
вались журналісти газети «20 хвилин». с. 14

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

50% ЕКОНОМІЇ НА ВСІ СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ

000 грн
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34500 грн

48500 грн

000 грн
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48500 грн

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

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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Äîðîã³ æ³íêè! Ïðèéì³òü ñåðäå÷í³ â³òàííÿ
              ç íàãîäè ÷óäîâîãî âåñíÿíîãî ñâÿòà - 8 Áåðåçíÿ!

Все найсвітліше, що є у нашому житті – весна, радість, щастя, 
кохання, пов’язане з Жінкою – берегинею роду людського.

Бажаю Вам міцного здоров'я, великого жіночого щастя, добра, 
любові. Нехай у Вашому домі будуть спокій та добробут, а Ваші серця 
будуть зігріті теплом та повагою рідних і близьких.

Зі святом весни Вас, наші любі, кохані, найдорожчі у житті жінки!

Генеральний директор ТОВ «Уют Строй»
Ігор Дрогоруб та колектив підприємства

Дорогі жінки, дівчата!
Наші рідні і красиві!
Кращого немає свята,
Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,
Це для вас прийшла весна.
Ви собою полонили
Наші душі і серця.
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Марина Михальчук

Щасливі усмішки 
закоханих, урочис-
тість та марш «Мен-
дельсона» – саме так 
стартував пілотний 
проект «Шлюб за 
добу». Закохані Олек-
сандр та Наталія 
побралися першого 
березня.

«Завдяки експрес-реєстрації 
шлюбу не потрібно чекати мі-
сяць, а одружитися у зручний 
для молодят час. Пари, які впев-
нені у своїх стосунках, можуть 
одружитися вже за одну добу», – 
сказала заступник начальника 
відділу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану м. Житоми-
ра Наталія Будна.

Пара, яка вирішила одружи-
тись нашвидкуруч, говорить, що 
дізналися про проект випадко-
во – з передачі по телевізору. Піс-
ля цього, завітавши до РАЦСу, 
з’ясували, що вони перші у місті 
відкриватимуть цей проект.

«Ми з чоловіком збираємось 
за кордон, спочатку думали їха-
ти як є, а коли почули про про-
ект – швиденько за інформаці-
єю. Вчора подали документи. 
Сьогодні початок весни, і я дуже 
задоволена, що наше весілля від-
булося саме у цей день», – розпо-
віла наречена.

Державну реєстрацію шлю-
бу за добу проводитимуть у 
Житомирі за адресою: вул. Мала 
Бердичівська, 16-а.

Послугою «Шлюб за добу» 
можуть скористатися як жито-
миряни, так і мешканці будь-
якого району області, інших ре-
гіонів та іноземці. Для реєстрації 
потрібно подати лише паспорт 
або паспортні дані наречених. Ті 
особи, які раніше перебували у 
шлюбі, надають документи, які 
підтверджують припинення по-
переднього шлюбу.

Вартість такої послуги 1800 
гривень, у вихідні – удвічі більша. 

Жанна Беркута

Влада Житомира 
планує підвищити 
тарифи на проїзд у 
маршрутному таксі. 
Скоро житомирянам 
потрібно буде виклас-
ти 5 гривень за проїзд 
в один бік, натомість 
вартість проїзду в 
міському електро-
транспорті не змі-
ниться.

Про це йдеться у проектно-
му рішенні виконавчого коміте-
ту Житомирської міської ради 
«Про встановлення вартості 

проїзду в міському та пасажир-
ському транспорті загального 
користування», оприлюднено-
му на офіційному сайті.

У документі зазначено:
«Розглянувши клопотання 

комунального підприємства 
«Житомирське трамвайно-тро-
лейбусне управління» Жито-
мирської міської ради та авто-
перевізників міста Житомира, 
з метою приведення у відповід-
ність тарифу на проїзд у місько-
му пасажирському транспорті 
загального користування еко-
номічно обґрунтованим витра-
там, зважаючи на зростання 
вартості матеріальних ресурсів, 
пально-мастильних матеріа-
лів, технічне обслуговування 
та ремонту рухомого складу, 
відповідно до законів Украї-
ни «Про міський електричний 
транспорт», «Про автомобіль-
ний транспорт», відповідно до 
статті 28 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Укра-
їні» виконавчий комітет міської 
ради вирішив:

●● Встановити вартість про-
їзду в міському пасажирському 
транспорті загального користу-
вання:

●● На міських автобусних 
маршрутах, які працюють у 
режимі маршрутного таксі та 
звичайному режимі руху,в роз-
мірі 5,0 грн.

●● На міському пасажир-
ському електротранспорті в 
розмірі 2,0 грн».

У коментарі журналістам 
газети «20 хвилин» заступник 
міського голови Житомира 
Дмитро Ткачук зазначив, що 
питання буде розглянуте на 
найближчому засіданні викон-
кому.

«Вартість проїзду в місько-
му електротранспорті не змі-
ниться», – підкреслив Дмитро 
Ткачук.

Шевченківські 
клопоти: прапор 
повісили, ремонт 
не завершили

Проїзд у житомирських 
маршрутках здорожчає 
до 5 гривень

Жанна Беркута

Реконструкція 
скверу поблизу 
пам’ятника Тарасові 
Шевченку триває. Чи 
встигнуть покласти 
плитку, чи вшану-
вання Кобзаря про-
ходитиме на будмай-
данчику, дізнавались 
журналісти газети «20 
хвилин».

Уже 9 березня розпочнеться 
святкування «Шевченківських 
днів» та плитка біля підніжжя 
пам’ятника Тарасові Шевченку 
досі не покладена. Після зими 
ремонтні роботи поновили та 
результат роботи невтішні. Ре-
монтники зробили тільки по-
ловину роботи, найголовніше 
залишається попереду. Адже 
якщо робочі не встигнуть по-
класти плитку, житомиря-
нам доведеться вшановувати 
пам’ять великого Кобзаря, сто-
ячи в багнюці.

Бригадир робочої групи на 
вулиці Великій Бердичівській 
(який не побажав назвати сво-
го імені та прізвища), зазначає: 
«Ми працюємо з 8 години ранку. 
Звичайно, дощ трішки збив наш 
графік, але до свята ми маємо все 
закінчити. Спочатку ми покла-
демо плитку біля підніжжя са-

мого пам’ятника, а вже потім за-
вершимо роботу над тротуаром. 
Бо якщо ми одразу покладемо 
плитку на тротуарі, то техніка, 
яка буде возити нам матеріали, 
попсує вже зроблену роботу.

Тому ось прапор ми вже по-
вісили, це означає, що ремонтні 
роботи на стадії завершення».

Самі ж житомиряни не ра-
діють такій перспективі та не 
дуже вірять обіцянкам влади 
та робітників. Як зазначає жи-
томирянин Сергій: «Я кожного 
дня проходжу повз сквер та ро-
боту помітив тільки у останні 
два дні. Звичайно, в черговий 
раз вірити обіцянкам нашої 
влади не варто. Хочеться, щоб 
ремонтні роботи закінчилися 
до «Шевченківських днів». Та у 
влади знову можуть знайтися 
якісь відмовки».

Ймовірно реконструкція за-
кінчиться до початку святкуван-
ня, але житомирянам не варто 
радіти. Адже, як зазначив на 
брифінгу міський голова Сергій 
Сухомлин, кладуть плитку біля 
пам’ятника тимчасово. Після 
завершення «Шевченківських 
днів» покладену плитку зні-
муть. Тимчасову реконструкцію 
роблять задля того, аби люди не 
стояли в грязюці.

Міський голова запевнив, 
що додаткові кошти не будуть 
витрачені, і першу тимчасову 
укладку плитки зроблять без-
коштовно.

Окрім того, Сергій Сухомлин 
розповів, що реконструкція тро-
туарів, розпочата минулого року, 
буде завершена до 1 травня.

У Житомирі перша пара 
одружилася за добу
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Прийміть від мене особисто і від усіх чоловіків міста 
найтепліші вітання з чудовим святом жіночності, краси і 
чарівності – з 8 Березня! 

Дорогі наші мами і дружини, доньки, сестри і бабусі, колеги! 
Нехай цей весняний день подарує вам море квітів, добрі посмішки, 
увагу близьких і радість нових зустрічей.

Творіть радість на землі, кохайте і будьте коханими!
Зі святом весни!

Любі житомирянки!Любі житомирянки!

Глазунов В’ячеслав Володимирович
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У Житомирі на «Бюджет участі» 
виділять 12 мільйонів гривень

Юлія Довбня

Кожен може запро-
понувати власний 
проект з розвитку 
міста. Цього року на 
реалізацію ідей жи-
томирян планують 
виділити 12 млн грн з 
міського бюджету.

Це стало можливим завдяки 
запровадженню механізму Гро-
мадського бюджету.

Житомирська міська рада 
разом з Координаційною радою 
активно розпочали підготов-
ку до впровадження «Бюджету 
участі 2017». Як наголосили іні-

ціатори цього проекту, прийом 
проектних пропозицій старту-
ватиме з 1 квітня та розгорнеть-
ся в шести пунктах супроводу 
бюджету участі – бібліотеках 
міста Житомира. Ними визна-
чили Центральну міську біблі-
отеку ім. В. Земляка, а також 
бібліотеки-філіали №1, №3, №4, 
№8 і №16.

«Було прийнято рішення про 
те, що буде шість пунктів при-
йому проектних пропозицій – 
це бібліотеки. Житомирянам 
допомагатимуть бібліотекарі 
заповнювати бланки проектних 
пропозицій в електронному ви-
гляді. Після цього вони будуть 
спрямовані на обробку. Ми 
дуже розраховуємо на актив-
ність громадян. І сподіваюсь, що 
ці кошти отримають ті проекти, 
які будуть найцікавішими», – 
розповіла секретар міської ради 

Наталія Чиж.
Суть бюджету участі поля-

гає у тому, що громада отримує 
можливість брати участь у роз-
поділі частини фінансового ре-
сурсу міського бюджету. Кошти 
бюджету участі розподіляються 
на реалізацію громадських іні-
ціатив – проектів з поліпшення 
міського середовища, запропо-
нованих житомирянами. Це – 
своєрідний грант з міського бю-
джету, отриманий на вирішення 
конкретних питань виборців.

«Сьогодні у багатьох гро-
мадян, громадських і творчих 
об’єднань нашого міста є безліч 
чудових ідей, реалізація яких 
принесе користь і задоволення 
всій громаді міста Житомира. 
Програма бюджету участі – чу-
дова можливість для них не про-
сто бути почутими, але й фак-
тично зобов’язати міську владу 

втілити ці ідеї в життя. Проектні 
пропозиції, які набрали найбіль-
шу кількість голосів за результа-
тами голосування, реалізуються 
міською радою відповідно до за-
тверджених обсягів фінансуван-
ня, які складуть близько 12 млн 
гривень», – зазначив директор 
департаменту бюджету та фі-
нансів Житомирської міськради 
Сергій Гаращук.

А проголосувати цього 
року житомиряни зможуть за 
кращі проектні пропозиції у 
Богунській і Корольовській ра-
йонних радах.

За словами ініціаторів проек-
ту, цього року також планується 
розширення спектру механізмів 
зі співпраці з громадою. І неза-
баром має відбутися презента-
ція проекту такого «Бюджету 
участі», який буде розрахований 
переважно на школи.

Громада має знати 
своїх «героїв»!

Минулого року я неодно-
разово писав про реконструк-
цію тротуарів та укладку нової 
плитки. Наприкінці 2016 року я 
прогнозував, що навесні можна 
буде зробити певні висновки 
про якість робіт. На жаль, тоді я 
навіть не міг уявити, що рекон-
струкція має усі шанси затягтися 
на рік. Складається враження, 
що контролювати підрядників 
доручили «сліпому» чиновнику. 
Нова плитка, звісно, краща за 
старий асфальт, але мільйонів, 
які на неї витратили, вона воче-
видь не коштує.

Взимку 2016 року я робив 
депутатський запит для отри-
мання електронного варіанту 
угод з підрядником. Однак, 
для цього міська рада, в особі 
першого заступника міського 
голови, захотіла отримати 1574 
грн. Оцінивши кожний аркуш 
договору в 5 грн! І мова не йшла 
про копіювання документа, а 
надсилання електронного ва-
ріанта угоди. Тобто додаткових 
витрат міський бюджет не поніс 
би. Вже тоді було зрозуміло, що 
угоди з компанією, яка виграла 
тендер щодо укладання плитки, 
приховують від громадськості 
«за сімома замками».

Я кожного дня дивлюся на 
ділянку вул. Київської, від ЦУМа 
до вул. Покровської. Складається 
враження, що це смуга перешкод 
для військових, а не тротуар. 
Хочеться плакати, бачачи, що там 
відбувається. І чиновникам на-
чхати, що це одна з центральних 
вулиць – обличчя міста – якою 
щодня, долаючи перешкоди, 
ходять тисячі житомирян.

Є дуже багато запитань, на які 
намагаються приховати відпові-
ді. Але я все одно домагатимуся 
документів і угод на роботи з 
укладання тротуарної плитки. 
Я повторно офіційно звертаюся 
до перших осіб міста, щоб вони 
надали інформацію про угоди 
та технічну документацію на ро-
боти. І якщо там справді будуть 
виявлені порушення, неодмінно 
звертатимуся як до громади міс-
та, так і до правоохоронних орга-
нів, щоб ті, хто це допустив, стали 
відомими громаді та понесли 
відповідальність згідно із закона-
ми України. Ми, житомиряни, не 
можемо допустити, щоб люди, 
які розмінюють інтереси міста 
на свої власні, продовжували і 
надалі сидіти в теплих кріслах.

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

Піковий режим ЖТТУ:  
економія чи шлях до знищення?

Анастасія Кузьмич

В останні кілька 
років транспортна 
система Житоми-
ра зазнає небувало 
активних змін – тут 
вам і спроба відміни 
маршруток на Київ-
ській, і електронні 
квитки, і поява довго-
обіцяних тролейбусів 
на Малікова разом зі 
скороченням кількос-
ті маршруток … Сло-
вом, усього вистачає. 
Однак і цими рефор-
мами влада не обмеж-
ується.

До редакції газети «20 хви-
лин» звернувся голова вільної 
профспілки Житомирсько-
го трамвайно-тролейбусного 
управління Сергій Невмер-
жицький і розповів нам про си-
туацію, котра склалася на під-
приємстві.

«На підприємстві – склад-
на ситуація. Справа в тому, 
що його хочуть перевести на 
піковий режим роботи. Це 

означає, що більшість тролей-
бусів стануть «піковими», а 
більше 30 тролейбусів – змін-
ними, тобто вдень ходитимуть 
трохи більше 30 тролейбусів. 
Інтервали руху будуть більш 
ніж 20 хвилин. Внаслідок цьо-
го ми втрачатимемо виручку, 
і кишені собі «набиватимуть» 
маршрутчики, – нарікає Сер-
гій Невмержицький. – Адміні-
страція міста це пояснює тим, 
що зараз у них немає коштів, 
щоб утримувати управління. 
Мовляв, їх «підкосила» висока 
ціна на електроенергію, а наше 
підприємство дуже енерго-
містке. Ціна питання – близько 
88 мільйонів гривень».

Вихід з ситуації голова віль-
ної профспілки ЖТТУ вбачає 
у скороченні кількості марш-
руток на центральних вулицях 
міста. Однак у мерії їм відпові-
дають, що ТТУ не зможе забез-
печити місто необхідною кіль-
кістю тролейбусів.

Проте Сергій Невмержиць-
кий переконаний, що ТТУ не 
лише «потягне» подібну ре-
форму, а й зможе завдяки їй 
забезпечувати себе. Як приклад 
голова профспілки наводить 
досвід 2015 року, коли з Київ-
ської на кілька днів прибрали 
маршрутки. Тоді ЖТТУ отри-
мали прибуток на 80 тисяч гри-
вень більше.

«Нам порахували як 5 днів, 
хоча насправді ми їздили 3 

дні, – пригадує Сергій Невмер-
жицький. – Якби ми й надалі 
працювали в такому режимі, 
то, за приблизними підрахун-
ками, на місяць ми отриму-
вали б 480 тисяч гривень. Там 
три зупинки: Небесної Сотні, 
Князів Острозьких і Східна. Це 
була б наша «вудочка», щоб ми 
могли ловити цю «рибу». Але 
нічого не вийшло, і маршрутки 
пішли назад».

За словами голови проф-
спілки, у Вінниці виручка зараз 
складає 500 тисяч гривень на 
день, в той час як Житомир зби-
рає трохи більш ніж 90 тисяч.

Ми попросили заступника 
міського голови Дмитра Тка-
чука прокоментувати ситуа-
цію, яку описав голова вільної 
профспілки ЖТТУ Сергій Не-
вмержицький.

«У піковий режим пере-
водять не все підприємство, а 
окремі графіки, які впродовж 
дня не заповнюються, тобто які 
в міжпіковий період не корис-
туються попитом, – пояснює 
чиновник. – Сьогодні, коли 1 
година роботи тролейбуса ко-
штує 200 гривень, а заробляє 
він 50 – це, безумовно, є нера-
ціональним використанням ру-
хомого складу. Тому в даному 
випадку перевод у піковий ре-
жим – це економія в неефектив-
ні години».

Стосовно ж пропозиції 
щодо скорочення маршруток 

по вулицям Київській і Берди-
чівській – то, на думку Дми-
тра Ткачука, вона є абсолютно 
слушною і в цьому є логіка, 
адже тоді виручка ТТУ зросте.

«Але разом з тим по ряду 
маршрутів таке скорочення є 
не зовсім комфортним для па-
сажира, – зізнається заступник 
міського голови. – Зараз кіль-
кість маршрутів уже змінюєть-
ся: маршрут № 3, № 2, № 53 – 
раніше були, а на сьогодні ми 
максимально намагаємося їх 
закрити силами ТТУ. Тобто 
нових маршрутів не додають і 
лише йде скорочення».

А от досвід реформи 2015 
року, коли з Київської нама-
галися прибрати маршрутки, 
Дмитро Ткачук не вважає вда-
лим прикладом.

«Стосовно прикладу, який 
наводить голова профспілки 
ЖТТУ – він є абсолютно не-
коректним, бо якщо різко це 
зробити, то за 3 дні результат 
з’явиться, а далі пасажири пе-
реходитимуть до того тран-
спорту, яким вони звикли їз-
дити й яким їм користуватися 
комфортніше і такого результа-
ту вже не буде».

Тож у що «виллються» для 
підприємства чергові експери-
менти влади – економію бю-
джету чи утвердження позицій 
приватних перевізників? Відпо-
відь на це питання дасть час і, 
сподіваємось, не сумний досвід.



5 Середа, 8 березня 2017www.20minut.ua Власна кишеня

Моя женская энергия:
4 секрета 
восстановления 
и наполнения 
женской энергией

О д н и м  и з  с а м ы х  с и л ь н ы х  и 
энергозаполняющих действий для меня 
является шоппинг.

 Больше всего я люблю шоппинг за 
границей, я готова целый год ничего не 
покупать в Украине, но раз (а лучше – два 
раза в году) обязательно попасть в Европу. 
Прожив там долгое время, я знаю бутики и 
даты, со специальными экстра SALE – для 
меня это целая магия… Я получаю удо-
вольствие уже при перелете и заселении 
в гостиницу, где вечером за бокалом вина 
я продумываю в голове образы, которые 
бы хотела носить, затем беру блокнот и 
прописываю, что именно мне не хватает 
для создания этого образа или стиля.

Прийдя в магазин, осмотритесь, 
сначала мысленно выберите, что бы 
вы надели…. Затем попросите принести 
вам размер и смело отправляйтесь в 
примерочную.

Пройдя несколько бутиков и сделав 
примерки, я понимаю что время обеда 
уже наступило, значит пора подыскать 
уютный ресторанчик для того чтобы 
перекусить.

До обеда я обычно примеряю одежду 
и прошу консультантов отложить ее – это 
очень важно. Обед – самое главное время 
во время шоппинг-ритуала, именно в обед 
я продумываю, все ли я нашла, насколько 
много лишнего я отложила (например, 
отложила две одинаковые по стилю пары 
кед, но разные по цвету, поэтому важно 
взвесить что лучше впишется в ваш осно-
вной гардероб….). Или обдумать, возмож-
но три пары босоножек – это много, и одну 
пару можно заменить туфлями или вооб-
ще купить шляпку…. Думаю, вы, милые 
леди, меня понимаете))). И вот пока я 
перечисляла и все продумывала, офици-
ант уже принес мой заказ, теперь время 
перекусить и насладиться неповторимой 
итальянской кухней! В это время прилив 
энергии наполняет каждую мою клеточку.

Рассчитавшись, я четко прописываю в 
блокноте то, что мне стоит купить и иду 
за своими покупками. Около 17:00, ког-
да все покупки сделаны, я понимаю, что 
наступило самое время для аперитива!

Да, именно в это время стоит задумать-
ся, ощутить прилив энергии и счастья! 
Самые модные вещи на новый сезон 
выбраны, об этом свидетельствуют такие 
стильные пакеты и коробки известных 
торговых марок…день прошел успешно, 
ты в Европе. Можно выпить бокал шам-
панского… а затем, надев новое платье, 
отправляться на ужин!

На самом деле, не важно, где ты по-
купаешь одежду, в Украине или в евро-
пейских бутиках. Важно почувствовать 
энергию и «окунуться» в чарующую магию 
шоппинга.

Илона колодий – истина в тебе!
Вопросы автору можно  

задать по адресу: 
gloria.corporate@gmail.com

КолонКа

«дорожня рокіровка»: 
чи не обернеться заміна піску на відсів 
черговим колапсом для Житомира?

Цьогоріч на жи-
томирські дороги 
«просипалося ноу-
хау»: замість піску 
від ожеледиці ряту-
валися відсівом.

Якщо зазвичай слизькі доро-
ги посипають піщано-соляною 
сумішшю, то цього року вулиці 
Житомира забарвилися у блідо-
рожевий колір завдяки відсіву, 
який щедро розсипало управ-
ління автомобільних шляхів.

Як розповів нам начальник 
управління комунального гос-
подарства Олександр Марцун, 
пісок, яким на початку зими 
посипали дороги, був «мину-
лорічним».

«Пісок у нас залишався з 
минулого року. В цьому році 
рішення посипати дороги відсі-
вом ніхто не приймав. Це було 
зроблено вимушено через те, 
що 2 рази не відбувся тендер 

щодо закупки піску. І от тому 
іншого виходу не було, як поси-
пати відсівом», – пояснив Олек-
сандр Марцун.

Виявляється, оголошений 
тендер – ще не запорука того, 
що він відбудеться саме так, як 
очікується.

«Управління автомобільних 
шляхів відповідно до законодав-
ства два рази проводило тендер, 
але ніхто не прийшов з відпо-
відним пакетом документів і 
не надав свої пропозиції на по-
стачання піску, – розповідає на-
чальник управління комуналь-
ного господарства. – Ніхто не 
бере ліцензії для його продажу. 
Тобто надра використовуються, 
а ліцензії беруться лише для 
власних потреб. Наприклад, 
силікатний завод має ліцензію 
на видобуток піску для вироб-
ництва цегли. Він не має права 
ані продавати, ані брати участь 
з такими документами в тенде-
рах через те, що якби вони по-
дали свої пропозиції, не маючи 
ліцензії, то фіскальна служба 

просто їх оштрафувала б», – по-
яснює Олександр Марцун.

За словами посадовця, вся 
Житомирська область цього 
року мала аналогічні про-
блеми і посипала дороги від-
сівом. Тому питання тут не до 
комунальників.

Нарікали на подібний ви-
мушений експеримент і водії. 
Зокрема, житомирянин Олексій 
обурений такою альтернативою:

«Те, що вони хоч чимось 
посипали дороги – це, звісно, 
добре, але через відсів водії 
мали цілу низку проблем з ав-
томобілями. Наприклад, з-під 
коліс машини, яка їде попе-
реду, часто вилітали дрібні ка-
мінці, які барабанили у лобове 
скло. Ще й мікроподряпини 
поз’являлися… Сподіваюся, що 
наступного року влада зробить 
відповідні висновки й подібних 
проблем не виникне», – підсу-
мував водій Олександр

А тим часом температур-
ний стовпчик упевнено поповз 
угору і сніги, котрі ще нещо-

давно наводили паніку на всіх 
комунальників Житомира, зі-
йшли. Ну а разом зі снігом в 
ливневки змило й відсів. Ми 
поцікавились у начальника 
комунального підприємства з 
експлуатації штучних споруд 
Володимира Сидорчука, чи не 
викликало це проблем з водо-
стоком у Житомирі.

«Поки що питань по прохо-
дженню води немає, – ділиться 
Володимир Сидорчук. – Сніг 
розтанув, все нормально, вода 
всюди пішла. Як будуть даватися 
чистки – побачимо. Це перший 
рік посипали дороги відсівом. 
Коли ми проведемо чистку і про-
мивку – тоді побачимо, як воно 
вплине», – підсумував начальник 
комунального підприємства з 
експлуатації штучних споруд.

Чи не обернеться «дорож-
ній експеримент» для Житоми-
ра на «каналізаційне лихо» і чи 
встигне влада за рік вирішити 
проблему з піском, щоб не по-
вторювати цьогорічних поми-
лок – побачимо вже незабаром.

Чого хоче жінка? Або у скільки 
обійдуться подарунки до 8 березня

Марина Михальчук

До 8 березня усі 
чоловіки готують 
жінкам подарунки. 
Журналісти газети 
«20 хвилин» дізнава-
лись, скільки кошту-
ють презенти до 
свята.

Традиційно 8 березня чо-
ловіки вітають не тільки коха-
них, мам, бабусь, дочок, а ще й 
колег і подруг. Проте, залежно 
від почуттів, віку та суми у га-
манці подарунки купують різ-
ні. Саме тому знайти і обрати 
подарунок для кожної іноді 
буває складно. Зробити при-
ємне можна як за допомогою 
квітів і косметики, так і «по-
балувати» солодощами, по-
бутовими речами чи м’якими 
іграшками.

Варто зазначити, що напе-
редодні цієї події ціни на пода-
рунки та квіти «розцвітають».

Наприклад, частенько 
мамам чи бабусям дарують 
побутові дрібнички. Серед 
популярних ідей традицій-

но – посуд. Наприклад чашка 
з милим чи цікавим візерун-
ком або надписом коштува-
тимуть від 50 гривень. А якщо 
бажаєте придбати щось осо-
бливе (горнятко з фото і при-
вітанням), то за це доведеться 
заплатити вже 200 гривень.

8 Березня – це завжди свя-
то весни й квітів. Тюльпани, 
троянди, хризантеми, гіацин-
ти, крокуси, нарциси дарують 
жінкам посмішку. Вартість 
горщика гіацинтів чи кроку-
сів – від 25 гривень.

Мінімальна вартість тро-
янди на ринку –  від 15 гри-
вень, тобто на 135 гривень ви 
зможете вибрати букет з 9 
троянд. Щодо тюльпанів, то 
іхня початкова ціна приблиз-
но та ж сама.

Також дуже милі букетики 
роблять з м’яких іграшок. Ко-
штує така композиція від 150 
грн. Нині у багатьох магазинах 
до свята з’являються найсмач-
ніші букети – з цукерок. Їх 
можна купити вже запаковані 
чи замовити заздалегідь. Вар-
тість такого букету залежить 
від кількості цукерок та їхньої 
ціни. Останнім часом на такі 
сюрпризи попит чималий. 
Мінімальний букет з 7 цуке-
рок коштує 55 гривень.

Ще один подарунок, який 

точно оцінить жінка – парфу-
мерія або косметика. У мага-
зинах можна знайти вже го-
тові подарункові набори, ціна 
на які коливається починаючи 
від 50 гривень.

Журналісти газети «20 хви-
лин» поцікавилися й у чолові-
ків, чим вони порадують своїх 
красунечок, і з відповідей від-
разу зрозуміло, що житоми-
ряни – романтики, і подарун-
ки дарують, бо хочуть, щоб 
жінки почували себе щасли-
вими. Одне із зізнань – далі.

«Збираюсь купити коханій 
її улюблені цукерки і посуд, 

моя дружина це обожнює, за-
вжди говорить, що краще ку-
пити шоколад, аніж квіти, тоді 
ж і життя солодке. Зранку при-
вітаю поцілунком доньку і ко-
хану, а мамі презентую квіти, 
думаю, їм буде приємно», – го-
ворить житомирянин Микола.

Головним у цьому святі є 
лише те, щоб черговий раз по-
казати, як ви любите і поважа-
єте своїх жінок. Їм найбільше 
потрібна увага, що ажніяк не 
залежить від ціни подарун-
ка. Буде це величезний букет, 
поцілунок чи кава в ліжко –  
неважливо.
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Студія мистецтв «Акорд» потребує вашої допомоги

Анастасія Кузьмич

Попри те, що жінки 
вже давно «відвоюва-
ли» у чоловіків право 
займатися безліччю 
професій, серед них 
таки є спеціальності, 
у яких представниці 
ніжної статі не зустрі-
чаються. Однак на 
кожне правило – свій 
виняток.

Полювання і все, що з ним 
пов’язано, завжди вважалося 
суто чоловічою прерогативою. 
Однак в Україні таки є єдина 
жінка-мисливствознавець Люд-
мила Союк, котра працює на 
Житомирщині провідним мис-
ливствознавцем Овруцького ра-
йону у державному підприєм-
стві «Овруцьке спеціалізоване 
лісове господарство».
� «20»: Що означає профе-

сія «мисливствознавець»?
– Є мисливствознавці при 

лісгоспах, при мисливських 
господарствах, а я працюю ра-
йонним мисливствознавцем. До 
моїх обов’язків входить контр-
оль за діяльністю користувачів 
мисливських угідь щодо відпо-
відної їх експлуатації, прове-
дення обліку чисельності мис-
ливських звірів і птахів, маю 
здійснювати заходи з боротьбі 
з браконьєрством, а також про-
водити роз’яснювальну роботу 
серед мисливців щодо здій-
снення полювання.

� «20»: Ви – єдина в Украї-
ні жінка-мисливствознавець. 
Чому саме ця професія і як ви 
до неї прийшли?

– Як обрала – не знаю (по-
сміхається). До того працювала 
в лісгоспі інженером лісового 
господарства, потім перейшла 
до екологічної інспекції. Згодом 
запропонували цю роботу. Спо-
чатку питала: «Що я там буду 
робити? Я ж нічого не знаю», 
але відповіли: «Дізнаєшся». І все. 
Перший час підтримували і ди-
ректор, і головний лісничий, а 
потім – втягнулася, звикла. Тепер 
мене туди вже тягне. Ось якщо не 
поїду до лісу, не походжу, не по-
дивлюся, як там ці звірі бігають – 
відчуваю, що чогось не вистачає.
� 20»: Що у вашій роботі 

найцікавіше?
– Найбільше мені подоба-

ється спостерігати за тварина-
ми, особливо – у період шлюб-
них ігор. Наприклад, тетеруки 
чи глухарі – здавалося б, звичай-
ні пташки, але скільки захвату і 
запалу! У них це дуже гарно від-
бувається.

Того року вперше побачила, 
як відбуваються «залицяння» у 
лосів. У них, на відміну від інших 
тварин, це відбувається восени. 
Теж дуже цікаво спостерігатися, 
як самці борються за право бути 
з самкою.
� «20»: А що в роботі най-

складніше?
– Уже, мабуть, нічого (смієть-

ся). За цей час було вже різне, до 
всього звикла.
� «20»: Як взагалі має про-

ходити полювання згідно з 
нормами і як організовується 
цей процес?

– Відповідно до статті 19 За-
кону України «Про мисливське 

господарство та полювання» 
воно проводиться у встановлені 
строки на різні види мислив-
ських тварин. Полювання бу-
ває індивідуальне і колективне. 
Якщо колективне – дозволяєть-
ся до 20 мисливців (включаючи 
нагоничів). Нагоничі – це люди, 
робота яких полягає в тому щоб 
загнати звірів на «номери» – міс-
ця, де стоять мисливці. Нагоничі 
працюють з собаками. Індивіду-
альне полювання – полювання 
одного мисливця в супроводі 
єгеря, при цьому з собою дозво-
ляється  брати собак.
� «20»: Чи є нормативи, 

скільки можна вполювати 
звірів за одне полювання?

– Є. І при колективному, і при 
індивідуальному полюванні ви-
дається ліцензія, яка дійсна один 
світловий день та дозволяє до-
бути одну мисливську тварину. 
Щоб отримати ліцензії, кожне 
мисливське господарство у січні 
проводить облік диких тварин, 
обраховують кількість мислив-
ських тварин та складають про-
ект ліміту використання мислив-
ських видів тварин на наступний 
сезон полювання. Проект лімі-
ту подається на затвердження 
до Житомирського обласного 
управління лісового та мислив-
ського господарства. Також у 
кожному мисливському госпо-
дарстві готується наказ на по-
лювання, в якому прописується, 
коли й на який вид мисливських 
тварин дозволяється полювати.
� «20»: Як розповсюдже-

не в області таке поняття як 
браконьєрство і як з ними бо-
рються?

– Знаєте, як то кажуть: не ми 
стережемо браконьєрів, а вони – 
нас. Випадки є, але сказати, що 

їх дуже багато – не можу. Для 
того щоб не виникало випадків 
браконьєрства, потрібно прово-
дити заходи з охорони мислив-
ських угідь. На території райо-
ну постійно проводяться рейди 
боротьби з браконьєрством. До 
проведення рейдів залучаємо 
працівників поліції та прикор-
донної служби.
� «20»: За ким найчастіше 

полюють браконьєри?
– Заєць, козуля, кабан, лось, 

куниця та борсук.
� «20»: Чим відрізняється 

мисливець без документів від 
браконьєра?

– Це те саме. Мисливець, 
який йде без дозвільних доку-
ментів на полювання (посвід-
чення мисливця, контрольної 
картки обліку добутої дичини, 
дозволів на добування тварин 
(ліцензії, відстрільної картки), в 
заборонений час для полюван-
ня) і є порушником.

� «20»: Яка відповідаль-
ність передбачається за по-
рушення правил полювання?

– Порушення встановле-
них правил тягне за собою по-
передження або накладення 
штрафу від 6 до 60 неоподат-
ковуваних мінімумів доходів 
громадян і попередження або 
накладення штрафу на посадо-
вих осіб – від 30 до 90 неоподат-
ковуваних мінімумів.

Повторне порушення пра-
вил полювання тягне за собою 
штраф у розмірі від 60 до 120 
неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян з конфіскацією 
рушниць та інших знарядь і за-
собів вчинення правопорушен-
ня, та незаконно добутих об’єктів 
тваринного світу чи без такої або 
позбавлення права полювання 
на строк до трьох років з конфіс-
кацією рушниць та інших зна-
рядь і незаконно впольованих 
тварин і птахів (чи без такої).

З жінкою про «нежіноче»: полювання, браконьєри і любов 
до тварин у житті мисливствознавця Людмили Союк

Після пограбуван-
ня студія мистецтв 
«Акорд» потребує 
допомоги, щоб якнай-
швидше відновити 
свою роботу і дати 
можливість таланови-
тим дітям Житомира 
розвиватися.

Днями, 3 березня, невідомі у 
Житомирі пограбували студію 
мистецтв «Акорд». Як розповів 
заступник керівника студії Та-
рас Осіпчук, зловмисники вине-
сли синтезатор Yamaha, комбо-
підсилювач до електрогітари, 
класичну та електричну гітари 
та багато іншого. Загалом сту-

дія понесла збитків на загальну 
суму близько 45 тисяч гривень.

«Зараз ми намагаємося зі-
брати кошти, щоб відновити 
роботу студії мистецтв «Акорд», 
і тому просимо всіх небайдужих 
допомогти нам фінансово або, 
що було б ще краще – апарату-
рою та музичними інструмен-
тами, – звертається Тарас Осіп-
чук. – Знадобиться буквально 
все – інструменти, мікрофони, 
стійки, підсилювачі… Також ми 
дуже вдячні нашим друзям-му-
зикантам, які вже відгукнулися 
на наше прохання і надали до-
помогу, завдяки чому ми змогли 
придбати перші музичні інстру-
менти», – ділиться заступник ке-
рівника студії.

Студія мистецтв «Акорд» від-
крилася у травні 2014 року і за ці 
три роки вже стала «музичним 

прихистком» для багатьох тала-
новитих дітей.

«Ключове наше направлен-
ня – навчання грі на гітарі, – роз-
повідає заступник і викладач 
гітарного відділу Тарас Осіпчук. 
– Ми займаємося розвитом ді-
тей, підлітків – загалом, молоді. 
В планах – відкрити відділ вока-
лу, ударних інструментів, розши-
рити гітарний відділ».

Як поділився Тарас, у їхній 
студії займаються справді та-
лановиті діти, дехто з них на-
віть самі пишуть музику. Через 
ситуацію, яка склалася у звязку 
з інцидентом, молодь втрати-
ла можливість там займатися і 
розвиватися. Саме тому керів-
ництво студії мистецтв просить 
усіх небайдужих долучитися і 
допомогти якнайшвидше відно-
вити їхню роботу.

Банківські реквізити картки 
ПриватБанку для допомоги:

5168 7572 9784 3478 Осіпчук 

Тарас Олександрович
Номер телефону для довідок: 

+38 (067) 682-43-14
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Леонід
ГроМік,

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

Жінка, автомобіль,  
дорога і чоловіки  

Людина з досвідом, яка пе-
режила декілька автомобіль-
них поколінь, я ціную жінку за 
кермом. Але мені незрозумілий 
вираз обличчя представниці 
жіночої статі, яка зі зневагою 
дивиться на інших тільки тому, 
що вона їздить на авто. Яке, як 
вона вважає, дає їй право ви-
магати переваги і особливого 
статусу завдяки марці її авто та 
номерним знакам.

Їду, радію життю ,аж раптом 
хтось «підрізає», різко гальмує, 
повертає з лівого ряду праворуч, 
безумовно, висловлюю обурення 
тому, що це робить. Але водій 
мене не чує, бажаючи, щоб по-
чув, наздоганяю і дивуюся – жін-
ка за кермом. 

Мені імпонує вираз: «Чолові-
кам на дорозі заважають жінки, 
а жінкам на дорозі заважає абсо-
лютно все». І усе ж такі жінки мо-
лодці в більшості своїй. Найвища 
швидкість, яку розвивала жінка 
за кермом, дорівнює 843,323 
км/год. Цю швидкість розвила 
американка Кіті Хамблтон на три-
колісному автомобілі «S.M. Мо-
тівейтор» потужністю 48 тис. к.с. 
Приємно сидіти в «жіночім» салоні 
авто з ароматом і чисто жіночім 
підходом до чистоти і порядку . 
Їдеш і вивчаєш все підвішене до 
дзеркала заднього виду, постав-
лене на дошку приладів або перед 
заднім склом – і час плине непо-
мітно й цікаво. Приємно чути «ой» 
при перетині «лежачого поліцей-
ського» на швидкості (а чоловіки 
говорять інакше, особливо коли 
поряд немає дітей). Жінки, напри-
клад, спочатку змінюють рядність, 
а потім дивляться в люстерко. 
Але це – провина парикмахерка, 
який зробив зачіску, яку боїшся 
пошкодить при повороті голови. 
Я знаю молоду жінку, яка їздила 
тривалий час, міняючи ноги на 
педалях (мотивуючи це малим 
зростом, але найцікавіше – з ба-
жанням замінити своє невелике 
авто на повнопривідний джип). 
Жінкам властиве почуття небез-
пеки, і їхній рух в першому ряду, 
який може тривати дуже довго, на 
невиправдано низькій швидкості, 
робить її захищеною від руху. А ті, 
що сигналять, мабуть, заграють. 
Я бажаю жінкам-водіям якомога 
менше ситуацій з використанням 
«рятівних» слів «ой мамочки» (які 
вимовляють із закритими очима). 
Зі святом, автомобілістки!

КуточоК

ВоДІЯУ пошуках роботи: 
чи допомагають працевлаштуватися 
АТОшникам нові закони?

Юлія Довбня

Пошуки роботи 
для учасників АТО 
нерідко перетворю-
ються на серйозну 
проблему. Коли вони 
повертаються з ві-
йни, то не звертають-
ся відразу до служби 
зайнятості – в першу 
чергу їм потрібна 
психологічна й ме-
дична реабілітація.

Повернувшись з війни, бійці 
змушені шукати роботу. Одних, 
доки ті воювали, роботодавці їх 
звільнили (хоча, відповідно до 
законодавства, це заборонено), 
інші працювали неофіційно (у 
такому випадку роботодавець 
не зобов’язаний їх поновлювати). 
Буває, військові й не мали робо-
ти, ідучи на фронт. Тому зараз й 
виникла проблема із зайнятістю 
демобілізованих, особливо тих, 
у кого війна забрала здоров’я та 
кого зробила інвалідами.

З прийняттям нового закону 
1 липня 2016 бійцям АТО полег-
шили умови працевлаштуван-
ня, а для роботодавців поси-
лено відповідальність. І якщо 
роботодавець свідомо нехтує 
законом і відмовляється брати 
на роботу пільговика (також і 
учасника АТО), слід звернутися 
до служби зайнятості.

Та, на жаль, прийняття цьо-
го закону не дуже вплинуло на 
долю багатьох безробітних бій-
ців, які не можуть й досі знайти 
собі місце роботи.

 Прикра реальність
Майже 3 роки для багатьох 

війна стала чимось буденним 
і тим, що відбувається десь да-
леко. Однак, скільки житомир-
ських військових зіштовхуються 
з цими страшними реаліями 
кожного дня.

Своєю історією поділився 
із читачами газети «20 хвилин» 
колишній механік, міліціонер 
і учасник бойових дій Олек-
сандр Гладиш, якому після по-
вернення зі Сходу відмовляли 
в роботі, щойно дізнавалися, 
що він був у АТО. Та після 
прийняття закону ситуація 
зовсім не змінилася, тому, по-
бувши певний час на обліку у 
центрі зайнятості, він вирішив 

піти знову служити, адже по-
трібно було за щось жити.

«За фахом я механік, пра-
цював міліціонером. Після 
переатестації у МВС вирішив 
піти в АТО. Я служив в підроз-
ділі військ боротьби з радіоак-
тивним, хімічним і біологічним 
зараженням. Після цього, по-
вернувшись з війни, вирішив 
знайти роботу, але спроби були 
марні. Звернувся до центру за-
йнятості, де мене поставили на 
облік та певний час отримував 
соціальну допомогу з безробіт-
тя. Але цих коштів, звичайно, 
не вистачало, бо в мене є двоє 
дітей, і просто сидіти «склавши 
руки» я не міг. Тому довелося 
знову податися в АТО», – сказав 
Олександр.

Центр зайнятості –  
на допомогу

Велика кількість військовос-
лужбовців із зони АТО зверну-
лися до Держслужби з питань 
праці через проблеми працев-
лаштування після завершення 
служби. У центрі кажуть: аби 
повернути бійців до мирного 
життя і трудової діяльності, 
проводять спеціалізовані тре-
нінги з подолання негатив-
них емоцій для повноцінного 
відновлення психологічного 
здоров’я вояків, які повернулися 
з «пекла», що на сході країни. 

За час проведення АТО до 
центрів зайнятості Житомир-
ської області у пошуках роботи 
звернулися майже 3,5 тис. де-
мобілізованих військовослуж-
бовців, які брали участь в анти-
терористичній операції, з них 
675 працевлаштовані, до того 
ж 172 – на контрактну службу у 
Збройних силах України.

За інформацією Житомир-

ського обласного центру зайня-
тості, у 2016 році за кількістю 
безробітних воїнів-захисників 
наша область – п’ята в країні 
після Вінницької, Львівської, 
Полтавської і Черкаської. Та у 
2016 році послугами центрів 
зайнятості Житомирщини ко-
ристувались 3153 демобілізо-
вані учасники АТО. Серед ра-
йонів області найбільше воїнів 
АТО звертались по допомогу у 
працевлаштуванні до Берди-
чівського (417 осіб), Житомир-
ського (402 воїни), Новоград-Во-
линського (223 особи) центрів 
зайнятості.

У 2016 році отримували від-
повідну матеріальну допомогу 
2941 учасник АТО з 3049 зареє-
строваних як безробітні. Отри-
мали роботу 493 особи, з них 
283 – за направленням служби 
зайнятості, 56 осіб проходили 
професійне навчання, 91 де-
мобілізований учасник АТО 
брав участь у громадських та 
інших роботах тимчасового 
характеру, а 14 колишніх воїнів 
отримали виплату допомоги з 
безробіття одноразово з метою 
відкриття підприємницької 
діяльності. За два місяці 2017 
року до центрів зайнятості 
області звернулися ще 107 ко-
лишніх бійців АТО. Загалом на 
сьогодні продовжують отриму-
вати послуги служби зайнятос-
ті 1398 військовослужбовців.

За словами начальника від-
ділу інформаційної роботи 
Житомирського обласного цен-
тру Тамари Омельченко, бій-
цям, які хочуть зареєструватися 
в центрі, щоб знайти роботу, 
потрібно принести диплом і за-
значити свої побажання стосов-
но місця праці.

«Особи, які хочуть отриму-
вати виплату з безробіття, по-

винні принести паспорт, іден-
тифікаційний код, диплом, 
трудову книжку, довідку про 
матеріальне забезпечення під 
час перебування на військовій 
службі та військовий квиток».

Підтримка волонтерів
Шукаючи роботу, бійці 

звертаються не лише до цен-
трів зайнятості – вони просять 
допомоги у житомирських 
активістів. Мовляв, ті допомо-
жуть працевлаштуватися навіть 
швидше, до того ж роботу зна-
йдуть як для тих, що потребу-
ють соціальної адаптації, так і 
для інвалідів-візочників. Волон-
тери створюють групи, що ста-
ють своєрідною платформою 
для пошуку та пропозицій ро-
боти.

У таких групах вакансій для 
учасників АТО небагато. Однак 
найбільше пропозицій є для 
тих, хто не шукає вузькоспеці-
алізовану роботу, що вимагає 
вищої освіти.

Голова ГО «Справедливість» 
Сергій Ружицький зауважив, 
що до їхньої організації часто 
звертаються бійці з проханням 
допомогти знайти роботу. 

«Кожна людина повинна 
мати гідну роботу й зарплату, а 
кожен роботодавець може роз-
раховувати на те, що матиме 
кваліфікованого працівника. 
Але ситуація на ринку праці 
залишається достатньо важ-
кою. Ми запитуємо, яку боєць 
має професію, звертаємося на 
підприємства та організації, 
цікавимося, чи є вакансії. Буває 
й таке, що організації самі про-
понують роботу військовим. 
Але коли у людини немає кон-
кретної кваліфікації чи досвіду 
роботи, у неї виникають про-
блеми», – сказав він.



8 Середа, 8 березня 2017www.20minut.ua Кримінал

Анастасія Кузьмич

Протягом останніх 
двох тижнів лютого 
житомирські право-
охоронці спіймали 
дві вантажівки, котрі 
незаконно перевозили 
лісоматеріали.

Як розповів начальник Жи-
томирського районного відді-
лення поліції Сергій Крошко, 
до чергової частини 14 люто-
го надійшло повідомлення 
від співробітників Управлін-
ня превентивної діяльності 
ГУНП в Житомирській облас-
ті про те, що близько 16:00 на 
7-у км траси Житомир-Сквира 
у селі Станишівка було затри-
мано автомобіль, котрий пе-
ревозив деревину. Ним вияви-
лася вантажівка марки DAF з 

напівпричепом, у якому, згід-
но з товаро-транспортним на-
кладним документом, знахо-
дилися «дрова паливні».

Однак у працівників по-
ліції виникла підозра щодо 
справжності супровідних до-
кументів на вантаж (оскільки 
фактично наявний лісомате-
ріал не підпадав під ознаку 
паливних дров). Тому водіям, 
під наглядом правоохорон-
ців, довелося змінити зада-
ний маршрут.

Аналогічний випадок 
стався близько дев’ятої вечора 
28 лютого на 169-у км автодо-
роги Виступовичі-Житомир, 
коли співробітники Управ-
ління превентивної діяльнос-
ті затримали вантажівку DAF 
з напівпричепом, завантаже-
ним кругляком (лісопродук-
цією породи дуб).

Правоохоронці виявили 
невідповідність бірок, якими 
було марковано деревину, з 
вказаними у супровідних до-
кументах номерами.

В обох випадках зупинені 
автомобілі разом з вантажем 
було вилучено працівника-
ми слідчо-оперативної групи 
Житомирського районного 

відділення поліції.
У подальшому відомос-

ті по двох справах були вне-
сені до Єдиного реєстру до-
судових розслідувань за ч. 1 

ст. 185 Кримінального Кодек-
су України (Крадіжка), а на 
вантажівки та лісопродукцію 
накладено арешт. Наразі три-
ває досудове розслідування.

Судові розгляди з 
приводу жорстокого 
убивства Олександра 
Жадька, котре ста-
лося у селі Зарічани 
Житомирського ра-
йону влітку 2014 року, 
тягнуться вже понад 
2,5 роки.

Попри те, що правоохоронці 
затримали підозрюваного, якого 
зафіксували камери відеоспосте-
реження, сторона обвинувачен-
ня також надала відео, яке ніби-
то підтверджує його алібі.

«Після його затримання 8 
місяців минуло, адвокат їхній 
вилучив з камер спостережен-
ня магазину його матері відео 
про те, що він під час вбивства 
у межах 15 хвилин знаходився 
саме біля магазину матері. Але 
цей диск був відправлений на 
експертизу, експерти визначили, 
що у даний диск були втручання, 
а саме журнал подій був стер-
тий. Це означає, що даний диск 
був змонтований», – розповідає 

брат убитого Сергій Жадько.
«По вказаному жорсткому 

диску проводилися експертизи, 
однак стороні потерпілого він 
не був наданий. Він був наданий 
стороною обвинувачення і по 
ньому судом була призначена 
експертиза. Якщо у потерпілих є 
якісь сумніви, то ознайомитися з 
цим жорстким диском і, можли-
во, зробити якусь альтернативну 
експертизу ми не можемо», – по-
яснює адвокат потерпілих Воло-
димир Васильчук.

Потерпілі зверталися до 
суду з клопотанням надати ко-
пію цього диску, але отриму-
вали відмову. Суд посилається 
на відсутність технічної можли-
вості і стверджує, що це може 
зробити науково-дослідний 
експертний центр.

6 березня адвокат потерпілих 
вкотре звернувся до суду з кло-
потанням.

«Прошу надати працівни-
кам Житомирського НТКЦ МВС 
України накопичувач на жор-
стких дисках для копіювання ін-
формації, яка в ньому міститься, 
на інший накопичувач», – звер-
нувся він до суддів.

Однак повернувшись з нарад-

чої кімнати, суд ухвалив: у задо-
воленні клопотання відмовити, 
ухвала оскарженню не підлягає.

Якщо раніше суд мотивував 
відмову тим, що не має технічної 
можливості, то цього разу по-
яснив, що такі заходи не перед-
бачені кримінально-процесуаль-
ним кодексом.

«Суд сам собі перечить, бо на 
попередніх засіданнях Ви ніби 
погодили моє клопотання», – обу-
рився брат убитого Сергій Жадь-
ко. Після цього адвокат потерпі-
лих попросив оголосити перерву, 
оскільки має намір повторити 
спробу отримати копію відео.

«Потерпіла сторона має пра-
во ознайомитись з усіма доку-
ментами, доказами, які мають-
ся в матеріалах кримінального 
провадження. Прошу надати 
час для підготовки іншого кло-
потання з цього самого приво-
ду», – сказав адвокат.

Суд перенесли. Родичі убито-
го та активісти, які слідкують за 
розглядом цієї справи, приголо-
мшені відмовою суду.

«Я вже 2,5 роки, мало не 3 
роки сюди ходжу. Як мені тяж-
ко! Рік, ви за рік не могли сказа-
ти, що не можна цього зробити і 

все? Якщо адвокат знайшов уста-
нову, яка може це зробити, нащо 
ж ви відмовляєте, навіщо це ро-
бити?», – ділиться мати убитого 
Олена Жадько.

«Людям має бути забезпечено 
доступ до всіх матеріалів справи і 
вони мають право ознайомитись 
з усіма доказами, які містяться у 
справі. Ми у подальшому хоче-
мо зайти на прийом до голови 
Житомирського районного суду, 

щоб він пояснив, чому у суді нема 
такої можливості технічної. По-
перше, хто її має забезпечити, 
і якщо такі клопотання є, яким 
чином це буде у подальшому за-
безпечуватись?», – говорить ко-
ординатор ГО «Рух Автомайдан 
Житомир» Юлія Демчук.

Отримати копію жорсткого 
диска потерпілі планують на 
наступному засіданні суду 14 
березня.

Житомирські правоохоронці затримали  
дві вантажівки з «нелегальною» деревиною

Суд вкотре не надав родичам 
вбитого олександра Жадька копію відео, 
яке може виправдати підозрюваного
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Порядок розірвання 
шлюбу у судовому та 
позасудовому порядку

На сьогоднішній день увесь світ 
пропагує позиції побудови міцної, 
стабільної сім’ї. Адже міцна роди-
на – це осередок здорового роз-
витку підростаючого покоління. 
Якщо ж ви все-таки вирішили ро-
зірвати шлюб, фахівці Коростен-
ського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги роз’яснюють порядок 
розірвання шлюбу як у судовому, 
так і позасудовому порядку.

 У позасудовому порядку (статті 
106, 107 Сімейного кодексу Укра-
їни) розірвання шлюбу відбуваєть-
ся органами РАЦСу з двох підстав:

– подружжя виразило взаємну 
згоду на розірвання шлюбу та не 
має спільних неповнолітніх дітей;

– за заявою одного з подруж-
жя, якщо другий з подружжя ви-
знаний недієздатним чи безвісно 
відсутнім.

Розірвання шлюбу в судовому 
порядку (статті 109, 110 Сімейно-
го кодексу України) здійснюється у 
таких випадках:

- за заявою обох із подружжя, 
яке має спільних неповнолітніх 
дітей;

- відсутня згода одного з по-
дружжя на розірвання шлюбу;

- один з подружжя, незважа-
ючи на відсутність у нього запере-
чень, ухиляється від розірвання 
шлюбу в органі РАЦСу;

- якщо місце проживання од-
ного з подружжя невідоме.

До заяви про розірвання шлю-
бу подружжя, яке не має дітей, та 
про розірвання шлюбу відповідно 
до статті 107 Сімейного кодексу 
України має бути додане свідоцтво 
про шлюб. До заяви про розірван-
ня шлюбу відповідно до статті 107 
Сімейного кодексу України ініці-
атором розірвання шлюбу, крім 
того, додається копія рішення суду 
(витяг з рішення суду) про визна-
ння другого з подружжя безвісно 
відсутнім чи недієздатним.

Також слід пам'ятати, що ро-
зірвання шлюбу не може бути 
пред’явлене будь-ким із подруж-
жя у випадках вагітності дружини 
чи протягом одного року після 
народження дитини.

Закликаємо добре зважити 
перед тим, як подавати заяву 
про розлучення. А якщо питання 
розірвання шлюбу необхідно буде 
вирішувати в судовому порядку, то 
звертайтесь до місцевих центрів 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

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

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

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

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

КолонКадепутати облради вимагають скликати 
позачергову сесію через сфальсифіковане 
погодження щодо ільменітів

Звернення до го-
лови обласної ради 
підписала третина 
народних обранців.

6 березня депутати Жито-
мирської обласної ради зареє-
стрували депутатське звернення 
до голови обласної ради з вимо-
гою скликати позачергову сесію, 
щоб скасувати рішення попере-
дньої сесії.

На 9 сесії Житомирської об-
ласної ради VII скликання, яка 
відбулася 23 лютого 2017 року, 
депутати розглядали клопотан-
ня Державної служби геології 
та надр України щодо двох над-
рових питаннях, пов’язаних з 
підприємствами ПП «ДБР-3» та 
ТОВ «АБВ-4».

Під час голосування по цих 
питаннях депутати були введені 
в оману тим, що голова Жито-
мирської обласної ради Воло-
димир Ширма виніс питання 
на голосування неправильно – з 
порушенням статті 46 регламен-
ту Житомирської обласної ради, 
оскільки вони суперечили про-
екту рішення та рекомендації 
профільної комісії. 

«Результат голосування не 
співпадає з реальною позиці-
єю депутатів щодо розглянутих 
питань та суперечить інтересам 
громадськості. Той проект рі-
шення був «за відмову». Проте 
голова обласної ради поставив 
на голосування питання «про 
підтримку» проекту рішення, 
а підписав «про погодження» 
клопотання. Заяви про відкли-
кання своїх голосів написали де-
путати з декількох фракцій ще 
під час сесії 23 лютого», – розпо-
вів Дмитро Кропачов.

Він також зазначив, що 
підприємства ПП «ДБР-3» та 
ТОВ «АБВ-4» мають одних і 
тих самих власників, одно-
го керівника та зареєстровані 
за адресою масової реєстра-
ції юридичних осіб. Майже 2 

роки ПП «ДБР-3» настирливо 
пробирається до Житомир-
ської області, щоб видобува-
ти ільменіт. Після отримання 
спецдозволу ці підприємства 
можуть бути перепродані 
будь-кому, наприклад, групі 
компаній Дмитра Фірташа. 
Саме його компанії давно «по-
клали око» на родовища іль-
меніту в Житомирській облас-
ті та постачають ільменіт на 
окуповану територію України.

«Ці питання не пройшли 
профільну комісію. Їхні пред-
ставники навіть не приховували 
того, що дані організації бажа-
ють отримати спецдозволи не 
з метою раціонального добутку 
корисних копалин, а для «пере-
продажу», – зазначив депутат 
Житомирської обласної ради 
Олександр Ніколайчук.

Про те, що їх ввели в оману, 
більшість народних обранців 
дізналися вже після сесії. Де-
путатське звернення про скли-
кання позачергової сесії та ска-
сування рішення, пов’язаного з 
підприємствами ПП «ДБР-3» та 
ТОВ «АБВ-4», підписала необ-
хідна третина депутатів обласної 
ради (для скликання сесії відпо-
відно до статті 46 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні» потрібно не менш одні-
єї третини депутатів від загаль-
ного складу ради).

Депутат Житомирської об-
ласної ради Володимир Кропив-
ницький наголосив, що склика-
ти позачергову сесію потрібно 
негайно.

«Підприємства-прок лад-
ки можуть отримати ліцензію 
вже найближчим часом. Тоді 
відстояти це питання в суді та 
виправити ситуацію буде зна-
чно складніше», – переконаний 
депутат.

Під час підготовки номеру 
до друку виявилося, що двоє де-
путатів відкликали свої підписи 
на скликання позачергової сесії 
Житомирської обласної ради 
7 березня 2017. Про це на своїй 

Руслан Павлюк
«Я був на самій сесії, коли там почалися 

такі непорозуміння, почали кричати. Щоб 
цього уникнути, я так само підтримував, 

що треба було повторно проголосувати. Але коли я поставив 
підпис і побачив, що деякі партії та представники деяких по-
літичних сил починають на цьому робити піар – це вже не 
робота. Виходить, моїм підписом вони скористалися, щоб 
пропіаритися. Я кажу «Ні, хлопці. Ніхто не заважає це пи-
тання винести на наступну сесію. Для чого тоді піаритись на 
позачерговій сесії?»

Це не було, виявляється, такою необхідністю. Це просто тре-
ба було комусь пропіаритись. Я трошки поспішив, чесно кажу-
чи, тому не хочу, щоб мене використовували. 
Ніхто на мене не тиснув і ніхто мені нічого не 
говорив. Я просто не хочу брати участь у цих 
політичних іграх і скандалах».

Остап Маланюк
«Якщо подивитися стенограму або 

оприлюднені на сайті голосування, то пер-
ший раз, коли піднімалося питання про видачу ліцензії, я був 
категорично проти. Потім два рази ми поверталися до цього 
питання. Тобто я категорично проти надання фірмам-про-
кладкам ліцензій, а стосовно того, чому підписав: знову-таки 
з цих же міркувань.

Чому відкликав? Тому що благими намірами вистелена дорога 
до пекла. І там питання зовсім не «а, б, в».

Це занадто резонансне питання, тому воно однозначно не про-
йде. Це по-перше. По-друге – я на найближчій сесії буду озвучу-
вати свій проект рішення про те, що регламент Житомирської об-
ласної ради не суперечить ЗУ «Про місцеві ради», тобто пленарні 
засідання мають скликатися  у разі необхідності, але не рідше, ніж 
раз на квартал. Тобто фактично, якби ми збиралися 4 рази на рік – 
це б не суперечило Закону. Представницький орган може збирати-
ся 4 рази на рік. Це буде цілком законно.

Мій проект рішення передбачає рекомендацію, щоб збирали-
ся не рідше ніж раз на місяць, тому що питань, насправді, дуже 
багато. Враховуючи нинішню ситуацію в країні 
та в області зокрема – збиратися треба щоміся-
ця. Якби ми збиралися частіше – не виникало б 
необхідності у позачергових сесіях».

офіційній сторінці у соціаль-
ній мережі Facebook повідомив 
Дмитро Кропачов.

Ми поцікавилися у Руслана 

Павлюка та Остапа Маланюка, 
котрі відкликали свої підписи, 
що вплинуло на зміну їхнього 
рішення.
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1-кімнатна, Богунія
494 506 грн

dom.ria.com/id/12534103
Світлана

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

(098) 415-55-79

перевірена квартира

15 фото
 на сайті

1-кімнатна, Польова
384 615 грн

dom.ria.com/id/12974929
Руслан

площа: 34/17.5/6 м²
поверх: 4/5, панель
МПВ у кімнаті, нова колонка,
столярка, вхідні двері.

(067) 424-93-33

перевірена квартира

9 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
700 550 грн

dom.ria.com/id/11889914
Валентина

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

(098) 887-99-77

перевірена квартира

25 фото
 на сайті

1-кімнатна, Богунія
407 104 грн

dom.ria.com/id/11530645
Ілля

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

(067) 411-16-68

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

4-кімнатна, Вокзал
947 802 грн

dom.ria.com/id/12565927
Руслан

площа: 78/50/8 м²
поверх: 4/9, цегла
МПВ, нова сантехніка, колонка,
нові вхідні двері, балкон, лоджія,
косметичний ремонт.

(067) 424-93-33

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

2-кімнатна, Корбутівка
782 967 грн

dom.ria.com/id/12755838
Ірина

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

(098) 224-61-69

перевірена квартира

15 фото
 на сайті

1-кімнатна, Польова
335 165 грн

dom.ria.com/id/12906572
Генадій

площа: 27/12/5 м²
поверх: 8/9, цегла
Не кутова, космет. ремонт,
ламінат, супутникове ТV, меблі,
броньовані двері, лоджія.

(067) 424-93-31

перевірена квартира

12 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
796 703 грн

dom.ria.com/id/11779170
Олег

площа: 62/47/6 м²
поверх: 2/5, цегла
Кімнати суміжно-роздільні,
санвузол роздільний. Паркет,
МПВ, балкон, меблі.

(067) 468-87-77

перевірена квартира

14 фото
 на сайті

2-кімнатна, Каракулі
673 077 грн

dom.ria.com/id/12413493
Ірина

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

(098) 224-61-69

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
980 769 грн

dom.ria.com/id/12626718
Ірина

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

(098) 224-61-69

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

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

Викликайте Інспектора RIA
(067) 431 54 92

54
перевірені
квартири Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°

360°360°360°

360°360°360°
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Микола Корзун

Мало хто міг собі 
уявити, що дев’ята 
сесія Житомирської 
обласної ради, яка 
проходила 23 лютого 
2017 року, матиме над-
звичайно складний 
сценарій і ще складні-
ші наслідки.

Обшуки СБУ – сущі дрібниці
Зрозуміло, у сесійній залі Жи-

томирської обласної ради при-
страсті завирували не на жарт. 
У той самий час, коли на сесії ді-
йшло мало не до мітингу, двома 
поверхами нижче проводився 
обшук деяких службових при-
міщень Житомирської обласної 
ради. Виявилося, що працівники 
житомирського управління СБУ 
проводять «виймання документа-
ції» щодо певних сепаратистських 
намірів колишнього керівництва 
Житомирської облради. Йшлося 
про звернення нинішніх депута-
тів Житомирської обласної ради, 
яке вони прийняли у травні 2016 
року під керівництвом Анжеліки 
Лабунської. Колишня очільниця 
Житомирської облради сьогодні 
«проходить» перевірку по справі 
«переговорів між заступниками 
народних депутатів», у яких на-
чебто проглядаються факти та 
процеси розпалювання сепара-
тистських настроїв та закликів до 
розколу України. Цікаво, що самої 
Анжеліки Лабунської у сесійно-
му залі Житомирської облради 
23 лютого 2017 року не було. Вона 
разом із Рустамом Рауповим та 
Михайлом Забродським опини-
лася у групі «прогульників», про 
яких ніхто й не згадав. Все це, 
як виявилося, було дріб’язковим 
«пейзажем» на фоні куди важли-
віших питань порядку денного 
дев’ятої сесії Житомирської облас-
ної ради. Адже у той день депута-
ти розглядали цілий ряд звернень 
Державної служби геології та 
надр України щодо погодження 
надання спецдозволів на користу-
вання надрами для декількох під-
приємств у різних регіонах Жи-
томирщини. І ось тут, як кажуть, 
почалося!

Як поставити запитання, 
щоб отримати «вірну» 
відповідь?

Уже сам характер та послі-
довність кожної висловленої 
під час сесії фрази мали велике 

значення для того, щоб про-
ект рішення, запропонований 
депутатам для обговорення та 
голосування, був зрозумілий 
кожному, хто сидів того дня у 
сесійній залі. Натомість як та-
кого, обговорення питань щодо 
погодження надання спецдоз-
волів на користування надрами, 
23 лютого 2017 року не вийшло. 
Окрім цього, депутати одразу 
почали висловлюватися та жа-
літися на те, що представники 
підприємств, які претендували 
на отримання спецдозволів на 
користування надрами, так і не 
з’явилися перед депутатами на 
засіданнях комісій чи фракцій. 
Проте реакція депутатського 
корпусу була досить дивною, а в 
чомусь і підозрілою. Наприклад, 
коли постало питання щодо на-
дання погодження на отриман-
ня спецдозволу підприємству 
«Валки-ільменіт», то представ-
ник «Свободи» (Сидір Кизін) до-
сить чітко висловився щодо того, 
чому він та його однопартійці 
утримуються від голосування за 
надання права видобувати надра 
Житомирщини «незрозумілій 
фірмі». А ось колишній соціа-
ліст, а тепер «укропівець» Олег 
Пінський вирішив підтримати 
надання дозволу, оскільки вва-
жає, що «чия фірма не працю-
вала б над видобутком, але люди 
у ній будуть наші». Депутат від 
БПП Тарас Собко вирішив «об-
лагородити» свою підтримку 
дозволити видобуток на Жито-
мирщині реплікою про те, щоб 
«підприємства реєструвалися у 
нашій області». Таке враження, 
що дорослий чоловік, який вже 
зовсім не новачок у політиці, ні-
коли не чув подібних закликів 
про «реєстрацію», які зазвичай 
так нічим конструктивним і не 
завершувались.

Зрештою, голосування роз-
почалось, фірма «Валки-ільме-
ніт» погодження не отримала, 
зате одразу два підприємства 
отримали очікуваний дозвіл на 
користування покладами гра-
нітів та лабрадоритів у Корос-
тенському та Хорошівському 
районах Житомирщини. Ще 
один «прольот» депутати вла-
штували для підприємства, яке 
очікувало дозвіл на видобуток у 
Малинському районі, але коли 
дійшла черга до голосування за 
надання дозволів на видобуток 
ільменітово-апатитових руд у 
Народицькому районі, а також 
цирконієвої руди на Олевщині, 
трапилося щось надзвичайне. 
Депутати до кінця так і не зро-
зуміли, наскільки правильно 
вони голосують за погодження 
«відхилити» право на дозвіл чи 
надати таке право, а депутат 

Дмитро Кропачов у своєму ви-
ступі розпочав наводити норми 
регламенту сесії, які, на його 
думку, вже порушені. Фактично 
на його підтримку висловився і 
лідер «Свободи» Сидір Кизін. 
Декілька депутатських виступів 
(Андрія Озерчука, Наталії Ри-
бак, Наталії Кокітко) засвідчили, 
що вони так до кінця й не розу-
міють, за що, власне, голосують. 
Однак голова Житомирської 
обласної ради на такі «деталі» 
особливої уваги не звертав. Він 
поставив питання щодо по-
вернення можливості ще раз 
розглянути питання про пого-
дження надання спецдозволів 
на користування надрами, але 
потрібної кількості голосів така 
пропозиція не набрала. Причо-
му, цікаво, що сам Володимир 
Ширма утримався від того, щоб 
«повернутися» і остаточно, чітко 
та недвозначно визначити долю 
надважливого питання про 
спецдозволи. Коли голова фрак-
ції «Батьківщини» Володимир 
Кропивницький привселюдно 
встав і попросив оголосити пе-
рерву (на таку перерву має право 
будь-яка фракція обласної ради) 
голова обласної ради і тут пішов 
на порушення регламенту. Ось 
так, дещо несподівано, сесія й 
завершила свою роботу. Депута-
ти були спантеличені, адже було 
очевидно, що два підприємства 
(ПП «ДБР-3 та ТОВ «АБВ-4») у 
ході казуїстичного розгляду та 
калейдоскопічного голосуван-
ня таки отримали погодження  
щодо надання спецдозволів на 
користування надрами Давид-
ківського та Яструбецького ро-
довищ відповідно у Народиць-
кому та Олевському районах.

Дива не сталося, і за кіль-
ка днів, згідно з вимогами ре-
гламенту, Володимир Ширма 
таки підписав рішення сесії під 
№№ 522 та 523, якими остаточно 
«облагородив» підсумки досить 
сумнівного голосування і відте-
пер вже скандальної сесії.

Спроба позачергової сесії 
не вдалася

Власне кажучи, «розборки» 
стосовно того, що відбулося під 
час дев’ятої сесії Житомирської 
обласної ради, розпочалися од-
разу після завершення сесійного 
засідання.

Досить швидко, упродовж 
двох днів, з’явилося звернення 
депутатів до голови Житомир-
ської обласної ради щодо необ-
хідності скликання позачерго-
вої сесії. Звернення підписали 
22 депутати, що надавало пра-
во Володимиру Ширмі на-
справді у найкоротший термін 

таки скликати позачергову 
сесію. Проте до позачергової 
сесії справа не дійшла. Ви-
явилося, що двоє «підписан-
тів» (Руслан Павлюк (фракція 
БПП) і Остап Маланюк («Само-
поміч»)) за певний час раптом 
передумали і свої підписи від-
кликали. Таким чином, Воло-
димир Ширма, відповідаючи 
на звернення «22-х», вказав на 
відсутність законодавчих під-
став щодо позачергової сесії. 
Тут-таки, голова обласної ради 
видає розпорядження про 
проведення тепер вже чергової 
сесії Житомирської обласної 
ради, яку призначає на 6 квіт-
ня 2017 року. До запропонова-
ного у розпорядженні Володи-
мира Ширми порядку денному 
майбутньої сесії про повернен-
ня до дозволів на користування 
надрами, звісно ж, не йдеться.

Про чию поразку, чи про яку 
«перемогу» йдеться?

Проте це зовсім не означає, 
що історія із дозволами для ПП 
«ДБР-3» і ТОВ «АБВ-4» завер-
шиться швидко забутим скан-
далом. Погодження на користу-
вання стратегічними надрами 
у Народицькому та Олевському 
районах можуть важити на-
стільки багато, що нинішні кер-
маничі Житомирщини будуть 
стояти «до останнього». Ніхто 
з них, схоже, навіть не прига-
дує, що сталося із депутатами, 
які п’ять років тому до поді-
бних «експериментів» у стінах 
Житомирської обласної ради 
вже вдавалися. Щоправда, тоді 
опозиціонери в особі «Фронту 
змін» та «Батьківщини» діяли 
куди рішучіше та послідовніше, 
аніж депутати від «Батьківщи-
ни» у їх теперішньому варіан-
ті. Адже не секрет, що якби до 
списку 22-х депутатів, які кілька 
днів тому вимагали проведення 
позачергової сесії, доєднали-

ся ще два депутати від фракції 
«Батьківщина» (також і депутат 
облради Анжеліка Лабунська), 
то знайти ще двох депутатів, які 
швидко «передумали» у скла-
ді  «підписантів» було б значно 
важче. Те ж стосується і фрак-
цій «Самопомочі», УКРОПу, які 
також не змогли показати своє 
«консолідоване» обличчя під 
час проведення вищеозначеної 
сесії обласної ради та особли-
во – після її завершення. Втім, 
далі Житомирська обласна рада 
жити і працювати у своєму ко-
лишньому «ключі» вже не змо-
же. Те, що фракція Радикальної 
партії Олега Ляшка у Житомирі 
все більше поріднюється із про-
владно - бепепівським «блоком», 
вже нікого не дивує. Радикали 
змушені обирати стратегічний 
варіант своєї поведінки на ко-
роткому відрізку часу, і вони це 
зробили. Однак фракції «Само-
помочі», УКРОПу, не кажучи 
вже про депутатів від Опозицій-
ного блоку, грати спільно із ни-
нішнім владним керівництвом 
Житомирщини вже не посмі-
ють. Адже тимчасовість цього 
керівництва видна вже навіть 
неозброєним оком. Відбудуться 
вибори до Верховної Ради Укра-
їни восени 2017–го чи ні, на по-
ведінку політичних сил це осо-
бливо не вплине. Той владний 
гармидер, який вже розпочався 
і набирає щораз більшого роз-
маху в Україні зараз і сьогодні, 
може затьмарити розум і від-
чуття реальності багатьом, але 
не всім. Якщо відчуття реалій 
буде втрачене, то ми побачимо 
багато чого із розряду ще не-
баченого. І корівка, і навіть два 
десятки камуфляжно-активних 
патріотів, здаватимуться нам 
лише першими, весняними 
квітками. Ну, а про ягідки, або 
ж про плоди усього того, що за-
раз відбувається на сесіях (і не 
лише на них), поговоримо пізні-
ше. Але – вже зовсім скоро!

Сесія у особливому режимі.  
і – з особливими наслідками
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Ëþá³ æ³íêè!
Споживачу

www.teplosystem.com.ua

м. Житомир, вул. Вокзальна, 17
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування

Від щирого серця вітаємо вас
з міжнародним жіночим днем

Бажаємо весни в душі,
тепла та затишку в оселі,
гармонії, щастя та любові!

áåðåçíÿ!

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!

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

Квартири
преміум класу
на Синельниківській!



13 Середа, 8 березня 2017www.20minut.ua

Â³òàºìî Âàñ
ç³ ñâÿòîì Âåñíè!

Споживачу

ПП «Брама»

(093) 436-24-87
(095) 852-30-06
(098) 858-83-04

КОВАНІ ВИРОБИ
У цей святковий день бажаємо 

всім жінкам міцного здоров’я, щастя, 
шаленого кохання та постійного 
добробуту. І нехай виконуються 
найзавітніші мрії, адже бажання 
кожної жінки – закон, якому ми, чоло-
віки, з радістю коримося.

ok.ru/profile/571903524817

kovano.prom.ua

Ми справді щасливі вітати Вас зі святом 8 Березня!
Радісно усвідомлювати, що половину згуртованого, високопрофесійного колективу

 ДП "Житомирстандартметрологія" складають саме жінки. 
Світло на душі стає від того, що підприємство очолює розумна, вродлива жінка.

 І немає такого напрямку нашої діяльності, де б не трудилися жінки. Вони сумлінно 
виконують усі роботи зі стандартизації, наполегливо впроваджують та 

сертифікують системи управління на підприємствах та організаціях
 нашої області, успішно займаються метрологією, скрупульозно проводять

 дослідження усіх видів продукції за всіма показниками безпеки та якості, виконують
 роботи із сертифікації продукції та послуг, а також єдині в області здійснюють оцінку
 відповідності продукції вимогам технічних регламентів. Безліч здібностей і талантів!

Але ж наші жінки не тільки добросовісні працівники, але й – ніжні матері, люблячі
 дружини, ніжні сестри, дочки і вірні друзі своїх близьких! 

Ми щиро захоплюємося шармом, красою і добротою наших жінок. 
Нехай же їхнє життя буде затишним і щасливим, хай здійсняться усі їхні мрії,

 а  кожен день повниться радістю і любов’ю!

З повагою та захопленням 
Чоловіки  ДП "Житомирстандартметрологія" 

Милі, дорогі, любі наші жінки! 

Шановні колеги жіночої статі!
Бувайте здорові, бувайте багаті!
Мужчини несуть вам і квіти, й серця
Не тільки у свято - щодня, без кінця.
Вам щиро бажаєм здоров'я міцного,
Надії на краще й підтримки від Бога.
Хай успіхи вас у житті не минають
І усмішки в ваших очах розквітають!

м. Житомир,
вул. Корольова, 30

(0412) 43-00-88
(096) 52-63-332
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вилкул: Парламент обязан заставить моЗ 
вернуть финансирование «красному кресту», 
нельзя оставить стариков умирать

В связи с прекра-
щением госфинанси-
рования в 2017 году в 
Украине больше трех 
тысяч медсестер па-
тронажной службы 
«Красного Креста» 
остались без работы.

Александр Вилкул подал 
в парламент законопроект о 
выделении и закреплении за 
«Красным Крестом» необходи-
мого финансирования, чтобы 
медсестры получали зарплату, 
а больше ста тысяч обездолен-
ных не остались без их под-
держки.

Народный депутат, гла-
ва фонда «Украинская пер-
спектива» Александр Вилкул 
встретился с представителями 
«Красного Креста» Днепропе-
тровщины.

Председатель Днепропе-
тровской областной организа-
ции общества «Красного Кре-
ста» Украины Людмила Лашко 
сказала:

– В течение трех лет через 
представительства «Красного 
Креста» Фонд «Украинская пер-
спектива» передал сотни тонн 
помощи одиноким старикам, 
пенсионерам, малоимущим и 
переселенцам. Но сегодня в по-
мощи нуждается сама органи-
зация «Красного Креста».

55 лет «Красный Крест» Укра-
ины финансировался из госбюд-
жета – деньги шли на выплату 
заработных плат медсестер, ко-
торые оказывали медпомощь 
и заботились о стариках, инва-
лидах и одиноких людях. Но в 
2017 году Минздрав «оборвал» 
все. Сначала в декабре 2016 года 
сократили штат патронажной 
службы, а с 1 января 2017 года от-
менили всё финансирование.

Для того, чтобы вернуть гос. 
финансирование, Александр 

Вилкул подал в парламент со-
ответствующий законопроект.

– Парламент обязан заста-
вить Министерство здравоох-
ранения обеспечить финанси-
рование патронажной службе 
«Красного Креста», нельзя оста-
вить стариков умирать, нельзя 
лишить людей последней на-
дежды на помощь, – подчер-
кнул Вилкул.

Законопроект Александра 
Вилкула № 6082 от 14.02.2017 
направлен на то, чтобы необхо-
димое количество денег было 
выделено в специальную целе-
вую подпрограмму, и они пош-
ли конкретно на финансирова-
ние «Красного Креста».

– Здесь работают люди с 
большим сердцем и откры-
той душой. Вместе мы делаем 
общее доброе дело – помогаем 
людям. Нас объединяет стрем-
ление к миру и единству стра-
ны, – сказал Вилкул.

За три года сотрудничества 
через представительства «Крас-

ного Креста» Фонд «Украинская 
перспектива» организовал более 
300 поставок гуманитарной по-
мощи. Продукты, медикаменты 
и средства гигиены получили 
малообеспеченные, пенсионе-
ры, переселенцы, лежачие инва-

лиды, тяжелобольные на дому, 
многодетные семьи, матери-оди-
ночки и т.д.

Также при поддержке Фонда 
Вилкула сейчас проводится ре-
монт помещения областной ор-
ганизации «Красного Креста».

Електронна черга по-житомирськи: 
запис до лікаря телефоном

Юлія Довбня

Кожен з нас хоча б 
раз проходив свої «сім 
кіл пекла» перш ніж 
потрапити на прийом 
до лікаря. Змінити 
цю ситуацію могла 
б електронна черга, 
яку презентували під 
час останнього візи-
ту міністра охорони 
здоров’я України Уля-
ни Супрун.

Як працює новація дізна-
вались журналісти газети «20 
хвилин».

Нещодавно влада Житомира 
вирішила остаточно покінчити з 
чергами в поліклініках. Є сучасні 
технології, які дозволять мінімі-
зувати і спростити цей процес. 
На практиці черги в полікліні-
ках нікуди не поділися, а навіть 
стали ще більшими.

Серед запропонованих 

новацій – впровадження ме-
дичної електронної програми 
«Доктор Елекс» у Житомир-
ській поліклініці № 2 першої 
міської лікарні. Здавалося б, 
непогана ідея. За декілька хви-
лин можна обрати собі дату та 
годину відвідин лікаря. Не по-
трібно телефонувати до реє-
стратури чи йти в поліклініку 
за талоном. Пацієнт приходить 
до реєстратури з паспортом 
(бажано) чи іншим докумен-
том, що посвідчує особу, а та-
кож ідентифікаційним кодом. 
Після реєстрації, на первинній 
ланці, пацієнт обслуговується у 
сімейного лікаря, який вводить 
усі дані до програми. Але в цій 
програмі також є свої недоліки.

Про це розповів завідувач 
Житомирською поліклінікою 
№2 Іван Дідик.

«На жаль, записатися до ліка-
ря через мережу Інтернет поки 
що неможливо, але є можливість 
зареєструватися в телефонному 
режимі. Пацієнтові відкладають 
талон, і вводять його дані до елек-
тронної черги. Крім цього, можна 
реєструватися безпосередньо в по-
ліклініці, у реєстратурі. Система 
вже працює і паралельно ми вдо-

сконалюємо її. У кожного лікаря є 
свій графік прийому і є ліміт від-
відування», – сказав він.

За словами Івана Дідика, 
електронними записами за-
ймаються адміністратори. Вони 
контролюють цей процес і мають 
змогу маніпулювати чергами, аби 

всім було зручно. У поліклініці 
запевняють, що нова система по-
легшує завдання пацієнту і спро-
щує роботу лікаря, адже відтак 
зменшуються черги.

«Це лише пілотний проект. 
Тому перших півроку, а то й рік го-
тові приймати зауваження пацієн-

тів. Ми маємо розуміти, що люди 
не одразу до цього звикнуть. Жи-
томиряни дуже звикли до живих 
черг, тому спочатку їм буде важко 
це все пояснити. В майбутньому 
хотілося б, аби й інші поліклініки 
переходили на таку систему», – 
сказав Іван Дідик.



15 Середа, 8 березня 2017www.20minut.ua Фінансовий звіт

«Теплі» кредити від ощадбанку  
відтепер за ставкою 17,99% річних

Ощадбанк знизив ставки 
за «теплими» кредитами 
для фізичних осіб.

Акумулюючи безпрецедентний досвід 
в кредитуванні населення для утеплення 
житла, «Ощадбанк» вдосконалив програ-
му «Ощадний дім». Цього року «теплі» 
кредити від лідера урядової програми 
стали ще доступнішими і вигіднішими.

Оформити «теплий» кредит в «Ощад-
банку» тепер можливо за відсотковою 
ставкою 17,99% річних. Зниження кредит-
них ставок стало логічним кроком після 
зниження банком ставок за депозитами 
фізичних осіб.

Однією з переваг цього банку є най-
ширша партнерська мережа виробників, 
постачальників і дилерів енергоефектив-
ного обладнання і товарів по усій краї-
ні. Відтак клієнт може обирати товар за 
мінімальною ціною у роздрібній мережі 
чи Інтернет-магазині. «Ми працюємо з 
будь-яким продавцем. Обирайте товар за 
найпривабливішою ціною у будь-якому 
магазині і приходьте за «теплим» креди-
том до нашого банку», – наголошує ди-
ректор роздрібного бізнесу «Ощадбан-
ку» Валерія Малахова.

Завдяки активній співпраці «Ощад-
банку» з міськими, районними та об-
ласними державними адміністраціями 
клієнти можуть одночасно отримувати 
компенсацію як від уряду, так і від міс-
цевої влади. Таким чином, загальна сума 
компенсації тіла кредиту може сягати 
60%. Банком заключено 70 меморан-
думів з місцевими органами влади, які 
виділяють кошти на компенсацію відсо-
тків або частини суми кредиту з місце-
вих бюджетів.

«Утеплення житла для багатьох укра-
їнців стало однією з нагальних потреб. 
Прозорість та доступність умов «Ощад-
банку» підтверджено вибором 130 тисяч 
українських сімей. Вони вже модерні-
зували свої помешкання за підтримки 
держави та «Ощадбанку». Цього року 
завдяки відновленню програми в Украї-
ні з’явиться ще кілька тисяч енергоефек-
тивних квартир і будинків», – зазначає 
Валерія Малахова.

Сума наданих банком протягом 2014-
2016 років кредитних коштів за програ-
мою «Ощадний дім» перевищила 2 млрд. 
грн. Клієнти, які скористались нею, вже 
відчули ефективність тепломодернізації 
житла та економію на сплаті комуналь-
них послуг. Економія тепла завдяки ра-
ціональному використанню енергії, за 

оцінками експертів, становить від 30 до 
50 відсотків. Серед учасників програми – 
277 ОСББ.

У рамках загальнонаціональної про-
грами «Ощадний дім» надаються кре-
дити на здійснення енергоефективних 
заходів як в окремій квартирі чи приват-
ному будинку, так і в багатоквартирних 
будівлях ОСББ або ЖБК. Завдяки держав-
ній підтримці «теплі» кредити доступні 
практично кожному громадянину Украї-
ни. Уряд компенсує:

●● 20% суми кредиту (до 12 тис. грн) – 
на придбання негазових котлів;

●● 35% суми кредиту (до 14 тис. грн) – 
на придбання енергоефективного облад-
нання та матеріалів для приватного бу-

динку або квартири в багатоквартирних 
будинках;

●● від 40% до 70% суми кредиту – на 
придбання матеріалів і устаткування для 
ОСББ або ЖБК.

Для субсидіантів компенсація в пер-
ших двох випадках становить 35% (макси-
мум 12 тис. грн або 14 тис. грн відповід-
но). Сума відшкодування для ОСББ/ЖБК 
залежить від кількості квартир у будинку, 
власники яких отримують субсидії.

Детальна інформація про програму 
«Ощадний дім» – на офіційному сайті, в 
Контакт-центрі за тел.: 0-800-210-800 (без-
коштовно зі стаціонарних та мобільних 
телефонів по території України); +38-044-
363-01-33 та у відділеннях «Ощадбанку».
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1. Робота 

1.1. Пропоную 

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

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

•	 Автомойщики (-цы)	срочно	требуются	на	постоян-
ную	работу.	З/п	ставка	+	%	Жилье	предоставляется	
(г.Вишневое)	050)6919595,(050)7349877

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

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

•	 Автослесарь срочно	требуется	на	базу	стройма-
териалов.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудо-
устройство.	Оплата	высокая.	098)1081610

•	 Автоэлектрик срочно	 требуется	 на	 завод	
бронированный	 авто	 ООО	 Реформ.	 Работа	 в	 Ки-
евской	 обл.	 с.Новые	 Петровцы.	 Официальное	 тру-
доустройство.	 Иногородним	 предоставляем	 жильё	
073)1569150,(068)9629278

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

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

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

•	 Администратор в	 ресторан	 за	 городом.	 Опыт	
работы	 обязателен.г/р	 1/2,	 з/п	 от	 5000грн.	 Подвоз	
после	работы.	З/п	5	000	грн	т	096)7967493

•	 Администратор в	ресторанно-гостиничный	комп-
лекс	В	Дрова	срочно	 требуется	на	постоянную	ра-
боту.	О/р	обязателен.	Г/р	и	З/п	при	собеседовании.	
097)9122920Александр

•	 Администратор в	 салон	 красоты.	 Аккуратная	
внешность,	 желание	 работать.	 Прием	 телефонных	
звонков,	 ведение	 записи	 клиентов.	 Г/р	 пн-птс	 9.00	
до	18.00.	З/п	5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львов-
ский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	
Вольт,	вход	со	д	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

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

•	 Бармен -офіціант	в	кафе	Бажанно	досвід	роботи.	
Хороші	умови	праці,	Гідна	заробітна	плата.	Всі	дета-
лі	при	зустрічі	або	по	тел.:067)9894116

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

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

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

•	 Безкоштовні вакансії	 у	 Польщі.	 Робота	 для	 ме-
ханіків,	 автомеханіків,	 рихтувальників,	 лакуваль-
ників	 та	 їхніх	 помічників.	 Офіційне	 працевлашту-
вання,	 висока	 зарплата.	 Ліц.	 №573	 від	 30.05.16р.	
0953856880Олена

•	 Бензопильники, трактористи,	пилорамники,	зва-
рювальники,	 автослюсарі,	 водії,	 бригадири	 запро-
шуються	 на	 заготівлю,	 переробку	 лісу,	 Житомир-
ська	обл.,	висока	з/п.	0968919614

•	 Бетоняр в	 м.	 Київ	 на	 монолітне	 житлове	 ви-
сотне	 будівництво.	 З/п	 висока!	 Надаємо	 житло	
050)3754090,(044)5642263

•	 Будівельники різних	 спеціальностей	 на	 постійну	
роботу	в	м.Києві	Можливість	офіційного	працевла-
штування,	організація	проживання,	гарантія	оплати	
праці,	 випробувальний	 термін	 3-5	 днів	 (оплачува-
ний)	середня	з/	від	150-600грн/доба	066)8786069

•	 Бухгалтер в	 кафе-магазин.	 Опыт	 работы	 значе-
ния	 не	 имеет,	 обучаем	 в	 процессе	 производства.	
Зароботная	 плата	 достойная.	 Иногородним	 пред-
оставляем	жилье	097)3963555

•	 Бухгалтер для	 ведения	 упрощенной	 системы	
налогообложения	 с	 нанятыми	 работниками.	 Отыт	
работы	 и	 знание	 ПК	 -	 обязательны!	 Зароботная	
плата	 высокая.	 Официальное	 трудоустройство.	
067)9892419

•	 Бухгалтер срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	Жи-
томире.	Опыт	работы	обьязателен.	Знание	1С,	веде-
ние	документации.	График	работы	и	зароботная	пла-
та	при	собеседовании.	067)4119466,(067)4115782

•	 Бухгалтер срочно	 нужен	 на	 производство.	 О/р	
от	 1	 года.	 Г/р	 гибкий.	 Зароботная	 плата-	 от	 4000-
6000грн.	Мы	предлагаем	официальное	трудоустрой-
ство.	098)2544925,(093)1167205

•	 Бухгалтер Срочно	 требуются	 сотрудники	 с	
опытом	работы	бухгалтера.	Г/р	5-ти	дневка.	Доход	
от	5000грн	и	выше	по	результатам	собеседования.	
068)7601344,(063)4761116

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

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

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

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

•	 Вантажник на	неповний	робочий	день	терміново	
потрібен	в	кіоск.	З/п	140грн/день,	своєчасна.	Адре-
са:	вул.Щорса,	129	093)6537423

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

•	 Вантажник на	 склад	 склотари.	 З/п	 договірна.	
Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Всі	 деталі	 обговорюються	
067)4126144

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

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

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

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

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

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

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

•	 Водители с	 личным	 авто.	 Заработная	 плата	 от	
5000	грн.	+	амортизация	+	топливо.	График	работы	
-	нормирован	439005,(098)0364445

•	 Водители с	 о/р	 на	 автобетоносмесителе	 Ка-
мАЗ	 (7-9	 куб.	 м)	 требуются	 для	 работы	 в	 г.Киев.	
Вахтовый	метод.	Жильём	обеспечиваем.	З/п	дого-
ворная	067)4097009

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

•	 Водитель кат	В	или	С	с	о/р	на	грузовом	авто.	Хо-
рошие	условия	труда.	Зароботная	плата	и	графики	
работы	оговариваются	при	собеседовании	 (ул.	Ва-
тутина,	91/1)	т.	,	067)4121994,(067)4110539

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

•	 Водитель кат.	 В,	 С	 срочно	 нужен	 на	 производ-
ство.	О/р	от	1	года.	Г/р	гибкий.	Зароботная	плата-	от	
4000-6000грн.	Мы	предлагаем	официальное	трудоу-
стройство.	098)2544925,(093)1167205

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

•	 Водитель кат.	 Е	 требуется	 для	 работы	 на	 мани-
пуляторе.	Место	работы	г.Киев.	З/п	от	7500грн/мес.	
Жилье	 предоставляем.	 Дополнительная	 информа-
ция	при	собеседовании	098)8767041

•	 Водитель кат.	С,	Е	на	а/м	РЕНО.	Работа	по	Украи-
не.	Подробности	оговариваются.	067)4100106

•	 Водитель кат.В,	 опыт	 вождения	 от	 2	 лет.	 Хо-
рошие	 условия	 работы.	 Заработная	 плата	 5000-
6000грн.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Со-
тни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

•	 Водитель кат.С,	 Е	 срочно	 требуется	 на	 базу	
стройматериалов.	 Г/р	 нормированный.	 Официаль-
ное	трудоустройство.	Оплата	высокая	098)1081610

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

•	 Водитель-дальнобойщик на	 Вольво	 20	 тон	 .	
Работа	 по	 Украине.Полная	 зайнятость.З-п	 -	 10%	
от	 выроботки.	 Официальное	 трудоустройство	
097)9796260

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

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

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

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

•	 Водії на	 виробництво.	 Довезення	 до	 місця	 робо-
ти.	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	 нада-
ємо	 місце	 в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стомато-
логічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	
Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (виплачується	 вчасно).	
427714,(067)4125181

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

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

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

•	 Водій кат.	В,	С	на	склад	склотари.	Д/р	від	5	років.	
З/п	договірна.	Робота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	об-
говорюються.	067)4126144

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

•	 Водій на	 DAF	 для	 роботи	 у	 місті	 Житомирі.	 Гра-
фік	 роботи	 та	 заробітня	 плата	 при	 співбесіді.	
067)9311413

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

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

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

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

•	 Горничная для	 уборки	 квартир	 в	 г.Киев	 .	 З/п-
4000грн.	Г/р-	6/1	Жилье	предоставляется	067)2144
777,(044)3615429,(050)5845501

•	 Грузчик (дневные	 смены)	 на	 постоянную	 рабо-
ту	 в	дистрибюторную	компанию.	Хорошие	условия	
работы.	067)5382415

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

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

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

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

•	 Двірники терміново	 потрібнів	 м.Київ.	 З/п:	 3200-
7000	грн.	Гнучкий	графік	роботи.	Забеспечуємо	спе-
цодягом	та	житлом.	067)4342235

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

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

•	 Домработница с	 проживанием.	 Уборка,	 стирка,	
глажка,	 готовка	 еды,	 покупка	 продуктов.	 З/п	 от	
5000-6000грн.	 Бесплатное	 жилье	 со	 всеми	 удоб-
ствами	+	питание.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небес-
ной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплат-
ное	063)4459909,(067)4545292

•	 Донори яйцеклітин.	Жінки	віком	від	21	до	32	ро-
ків,	 наявність	 власної	 здорової	 дитини,	 відсутність	
шкідливих	 звичок.	 Гарантуємо:	 конфіденційніс-
тьі,	 компенсацію	 транспортних	 витрат,	 витрати	 за	
мед.	обстеження	 і	аналізи.	Винагорода	20	000	грн.	
044)4255720,(067)5041875

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

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

•	 Експедитор (торговий	 представник).	 Терміново!	
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,	 графік	
нормований.	 Можливість	 професійного,	 кар'єрного	
і	 особистого	 зростання,	 стабільну	 і	 своєчасну	 за-
робітну	плату.	Звертатися	за	адресою:	м.	Житомир,	
вул.	І.Гонти,68	096)7972405

•	 Електрик терміново	 потрібен	 у	 Новоград-
Волинський(Житомирська	 обл.).	 Офіційне	 пра-
цевлаштування.	 Досвід	 роботи	 не	 обов	 язковий,	
проводимо	 навчання.	 Інагороднім	 надаємо	 житло.	
068)9707903ЄвгенійІванович

•	 Електрогазозварник терміново	 потрібен	 у	
Новоград-Волинський(Житомирська	обл.).	Офіційне	
працевлаштування.	Досвід	роботи	не	обов	язковий,	
проводимо	 навчання.	 Інагороднім	 надаємо	 житло	
068)9707903ЄвгенійІванович

•	 Електрозварник на	автоматичні	 та	напівавтома-
тичні	машини!Робота	в	м.	Житомир.	Для	іногородніх	
надаємо	місце	в	гуртожитку	(їдальня,	кафе,	стома-
тологічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	
Повний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (виплачується	 вчасно).	
067)4125181,427714

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

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	
електроустаткування	 (д/р	 від	 1р.)	 на	 підприємство,	
що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	
Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	
затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	про-
живання.	045)7250532відділкадрів,(093)5421719,(06

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	
електроустаткування	 на	 виробниче	 підприємство	
ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	під-
приємстві.	З/п	за	домовленістю.	095)2806719,472064

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

•	 Збиральник меблів	терміново	потрібен	в	ПП	Жи-
томирмеблі.	Д/р	обов’язковий.	Г/р	нормований.	По-
вний	соцпакет.	Г/р	нормований.	Вигідні	умови	праці.	
З/п	при	спiвбесiдi	473995,(067)9393180

•	 Збиральник ПВХ-конструкцій	 в	 компанію-вироб-
ник	металопластикових	та	алюмінієвих	конструкцій	
ФАБРИКА	ВІКОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гід-
на	заробітна	плата!!!	 Іногороднім	надаємо	гуртожи-
ток!!!	Відділ	персоналу.	067)4642161,(050)3857252

•	 Збиральник склопакетів	 в	 компанію-виробник	
металопластикових	та	алюмінієвих	конструкцій	ФА-
БРИКА	 ВІКОН	 "ГЛАССО"	 з	 досвідом	 роботи:	 Гідна	
заробітна	плата!!!	Іногороднім	надаємо	гуртожиток!!!	
Відділ	персоналу.	067)4642161,(050)3857252

•	 Зубной техник	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	 в	 клинику	 Космодент.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	
договорной.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	
высокая.	067)5045694ЛарисаПавловна

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

•	 Ищу няню	 для	 своего	 ребенка	 2г.3м,	 девочка!	
Ответственность,	наблюдательность,	стрессоустой-
чивость,	любовь	к	детям,	неконфликтный	характер.	
Все	вопросы	по	телефону.	0681154699

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

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

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

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

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

•	 Кладовщик срочно	 требуется	на	склад	стройма-
териалов.	Г/р	с	Пн.-Пт.	с	8.00-19.00,	Сб.	с	8.00-17.00,	
Вс.-	выходной.	З/п	от	5000грн	098)1081610

•	 Комірники в	 компанію-виробник	 металопласти-
кових	та	алюмінієвих	конструкцій	ФАБРИКА	ВІКОН	
"ГЛАССО"	 з	 досвідом	 роботи:	 Гідна	 заробітна	 пла-
та!!!	Іногороднім	надаємо	гуртожиток!!!	Відділ	персо-
налу.	067)4642161,(050)3857252

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

•	 Комплектовщики (ночные	смены)	на	постоянную	
работу	в	дистрибюторную	компанию.	Хорошие	усло-
вия	работы.	067)5382415

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

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

•	 Кондитер Додатковий	 набір!Робота	 в	 м.	 Жито-
мир.	 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

•	 Кондитер запрошується	в	кондитерську	фабрику	
Тортовик	м.Ірпінь.	Д/р	бажаний	(можливе	навчання).	
Офіційне	 працевлаштування,	 гідна	 оплата	 праці.	
Гуртожиток,	безкоштовні	обіди.	067)5472714АнтонД
митрович,(063)5905863Ол

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

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

•	 Кочегар срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
кафе-	 ресторан	 на	 постоянное	 место	 работы.	 Гра-
фик	 работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседова-
нии.	Дружеский	коллектив,	хорошие	условия	труда	
096)3652062,551488

•	 Крановщик на	 автокран.	 Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	
договорные.	 Подробности	 оговариваются	 при	
встречи.	097)7912897

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

•	 Кухар запрошується	в	кондитерську	фабрику	Тор-
товик	 м.Ірпінь.	 Д/р	 бажаний	 (можливе	 навчання).	
Офіційне	 працевлаштування,	 гідна	 оплата	 праці.	
Гуртожиток,	 безкоштовні	 обіди.	 063)5905863Олек-
сандрВасильович,(067)5472

•	 Кухонні працівники	 (прибиральниця).	 Терміново!	
Підвіз	додому.	067)9400176,(050)4632305

•	 Кухонные работники	 в	 кафе-ресторан.	 Опыт	
работы	 значения	 не	 имеет,	 обучаем	 в	 процес-
се	 производства.	 Зароботная	 плата	 достойная.	
097)3963555

•	 Кухонные работники	 Стабильно	 оплачиваемая	
работа	 с	 перспективой	 до	 5000грн.	 +	 надбавки	
068)7814949

ЛегаЛьная работа в ПоЛьше - Сварщики ПоЛу-
автомат миг маг и СЛеСари. оПыт работы и 
чертежы. ЗарПЛата от 115 грн. в чаС, жиЛье 
беСПЛатно. виЗовая Поддержка. Лиц мСПу 
ав585217 от 30.08.12; 0506700242, 0631728606, 
вайбер 0981022878

•	 Логист Срочно	 требуются	 сотрудники	 с	 опытом	
работы	 логиста.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	 Доход	 от	
5000грн	 и	 выше	 по	 результатам	 собеседования.	
068)7601344,(063)4761116

•	 Майстер із	 замірів	 в	 компанію-виробник	 метало-
пластикових	 та	алюмінієвих	 конструкцій	ФАБРИКА	
ВІКОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гідна	заробіт-
на	плата!!!	Іногороднім	надаємо	гуртожиток!!!	Відділ	
персоналу.	067)4642161,(050)3857252

•	 Майстер у	 м.Київ	 для	 виконання	 дорожніх	 робіт.	
Встановлення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальту-
вання.	Надається:	 інструмент,	спецодяг,	житло.	З/п	
від	9000грн	050)3810988

•	 Маркер срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
бильярдный	клуб.	Можно	без	опыта	работы.	Хоро-
шие	условия	работы.	Оплата	достойная	073)4784486

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

•	 Машиніст екскаватора	Терміново!	Графік	роботи,	
заробітня	плата	та	всі	деталі	обговорюються	при	зу-
стрічі	097)7912897

•	 Машиніст змішувача	 стаціонарного	 асфальтобе-
тону	потрібен	у	Новоград-Волинський(Житомирська	
обл.).	 Офіційне	 працевлаштування.	 Досвід	 роботи	
не	обов	язковий,	проводимо	навчання.	 Інагороднім	
надаємо	житло.	068)9707903ЄвгенійІванович

•	 Машиніст катка,	автогрейдера,	екскаватора	ЗСХ	
в	дорожньо-	будівельну	компанію	м.Київа.	Д/р	від	1	
року.	Знання	принципу	роботи.	Надаємо	інструмент,	
спецодяг,	житло.	Вчасна	виплата	з/п.	Оплата	пого-
динна.	050)3813688Сергій

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

•	 Менеджер в	офис	срочно	нужен	на	производство.	
О/р	 от	 1	 года.	 Г/р	 гибкий.	 Зароботная	 плата-	 от	
4000-6000грн.	Мы	предлагаем	официальное	трудо-
устройство.	098)2544925,(093)1167205

•	 Менеджер з	продажу	продуктів	харчування.	Наяв-
ність	власного	автомобіля.	Досвід	роботи	у	торгівлі.	
Робота	по	м.	Житомир.	З/п	від	7000	грн.	Деталі	об-
говорюються	при	зустрічі	063)6183664,(096)5556236

•	 Менеджер з	продажу	сухих	будівельних	сумішей	
та	 готових	 композицій	 (з	 власним	 авто	 ).	 Запро-
шується	 на	 постійну	 роботу	 в	 компанію	 виробника	
Ферозіт.	Офіційне	працевлаштування.	Г/р	-	5	-денка	
з	 9:00-18:00.	 Робота	 по	 Житомирській	 області.	 За-
робітна	плата	ста	067)4110034Володимир

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

•	 Менеджер по	збуту	на	постійну	роботу.	Заробітна	
плата	від	5000	грн	336952,336954,(067)4117631

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

•	 Менеджер по	продажам	Требуются	сотрудники	с	
о/р	менеджера	по	продажам.	Обучение	предостав-
ляем.	Г/р	5-ти	дневка.	Оплата	до	6000грн	+	бонусны	
+	премии.	097)8207486,(073)0721651

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 (продукти	 харчування)	 по	 м.	 Жи-
томир.	Бажано	досвід	роботи	в	торгівлі.	Деталі	об-
говорюються	при	зустрічі	096)5556236,(063)6183664

•	 Механізатори для	роботи	в	 горіховому	саду.	По-
свідчення	 водія	 на	 спец.	 техніку:	 автомобіль	 ЗІЛ,	
трактор	МТЗ	82,	комбайн.	З/п	за	домовленістю.	Ві-
нницька	обл.	Надаємо	службове	житло	(2-х	кімнатна	
квартира	 з	 усіма	 умовами).	 096)9034675СергійПе-
трович

•	 Механіки -налагоджувальники	в	компанію-вироб-
ник	металопластикових	та	алюмінієвих	конструкцій	
ФАБРИКА	ВІКОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гід-
на	заробітна	плата!!!	 Іногороднім	надаємо	гуртожи-
ток!!!	Відділ	персоналу.	067)4642161,(050)3857252

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
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•	 Модели требуются	 на	 высокооплачиваемую	 ра-
боту.	Оплата	ежедневно.	Г/р	свободный.По	необхо-
димости	 предоставляем	 жилье(штрафов,	 взносов	
нет).	050)8469390,(093)1535977

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

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

на деревообробний Завод євроПейСького 
кЛаСу Потрібні водії кат. "е". - машини Iveco 
Trakker, MaN. З/П від 24000грн. дЛя ЗаПи-
Су на СПівбеСіду ЗвертатиСь За номерами: 
0993732342,0986402986

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

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

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

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

•	 Німецька будівельна	 компанія	 запрошує	 буді-
вельників	 на	 оздоблювальні	 роботи	 до	 Німеччи-
ни,	 заробітна	 платня	 від	 35000	 грн..	 Різноробочі	
до	 Польщі,	 Німеччини.	 Лиц.МСПУ	 АВ	 №	 585042.	
0672326904,0637913308

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

•	 Обвалювальники у	 забійний	 цех(	 Київська	 об-
ласть.,	с.Лукаші).	Інагороднім	надається	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 ПК	срочно	требуется	на	постояную	ра-
боту	в	Стоп	Транзит	 .	Хорошие	условия	труда	 .З/п	
-	высокая	Г/р	-	при	собеседовании	067)9296713Ви-
талий

•	 Оператор пульта	 управления	 срочно	 требуется	
на	 постоянную	 работу.	 Официальное	 трудоустрой-
ство,	 соц.пакет,	 стабильная	 зароботная	 плата.	
095)2742557,(095)2742588,487946

•	 Оператори підлогомийних	 машин	 в	 клінінгову	
компанію	м.	Києва.	З/п:	від	5000	грн	Допомагаємо	з	
житлом.	Підбираємо	зручний	район	для	роботи.	Г/р:	
є	день,	ніч	(можливість	підібрати	індивідуальний	гра-
фік)	063)6093728,(068)6511558,(063)1369995

•	 Операторы ПК	 со	 знанием	 1С	 срочно	 требует-
ся	 на	 базу	 стройматериалов.	 Г/р	 нормированный.	
Официальное	 трудоустройство.	 Оплата	 высокая.	
098)1081610

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

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

•	 Офис-менеджер требуются	 сотрудники	 с	 о/р	
офис-менеджера.	 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,	 хорошие	
перспективы.	Фиксированый	зароботок	до	5000грн+	
бонусы+премии	068)1117715

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

•	 Офисные сотрудники	 с	 опытом	 работы	 консуль-
танта.	 Приглашаем	 работников	 всех	 специаль-
ностей,	 готовые	 учится	 и	 хорошо	 зарабатывать.	
Гибкий	 график,	 доход	 до	 5000грн+бонусы+премии	
068)1117715

•	 Официант (-ка)	 в	 кафе-ресторан.	 Опыт	 работы	
значения	 не	 имеет,	 обучаем	 в	 процессе	 производ-
ства.	 Зароботная	 плата	 достойная.	 Иногородним	
предоставляем	жилье	097)3963555

•	 Официант (-ка)	 срочно	 требуется	 в	 ресторан	 за	
городом.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 Полная	 заня-
тость,	з/п-	ставка+%.	После	работы	подвоз	за	счет	
ресторана	093)0506477,(096)7967493

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

•	 Офісний працівник	 для	 адміністративної	 ро-
боти	 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	 комп-
лекс.	 Терміново!	 050)4632305НаталяВолодимирів-
на,(067)9400

•	 Охоронець з	виконанням	додаткових	робіт	на	Жи-
томирський	завод	скловиробів.	Г/р	позмінний,	з	
п	договірна.	Хороші	умови	праці.	Дзвонити	з	8.00	до	
17.00.	067)2392506

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

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

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

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

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

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

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

•	 Охранник на	 пруды.	 Вахтовый	 метод,	 мож-
но	 по	 договоренности	 2/2	 нед.	 З/п	 4000грн.	
Комфортные	 условия	 проживания,	 питание	 пред-
оставляется.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 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	 на-
бор	 сотрудников.	 з/п	 высокая	 и	 своевременная.	
Вахтовый	метод	работы.	068)3260953

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

•	 Пекар запрошується	в	кондитерську	фабрику	Тор-
товик	 м.Ірпінь.	 Д/р	 бажаний	 (можливе	 навчання).	
Офіційне	 працевлаштування,	 гідна	 оплата	 праці.	
Гуртожиток,	 безкоштовні	 обіди.	 063)5905863Олек-
сандрВасильович,(067)5472

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

•	 Пекарь (заквасчик-разнорабочий)	 срочно	 нужен	
на	производство.	О/р	от	1	года.	Г/р	гибкий.	Заробот-
ная	плата-	от	4000-6000грн.	Мы	предлагаем	офици-
альное	трудоустройство.	098)2544925,(093)1167205

•	 Переводчики английского	 языка	 требуются	 для	
работы	 в	 офисе.	 Требование:	 знание	 англ.	 языка	
на	уровне	не	ниже	intermediate	(письменный),	ответ-
ственность,	 добросовестность,	 коммуникабель-
ность,	усидчивость.	Г/р	с	Пн.-Пт.	с	9.00-18.00.	Воз-
можен	неполный	день		067)4118177

•	 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

•	 Пилорамники на	стрічкову	пилораму	097)7578222

•	 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

•	 Підсобні робочі	терміново!	097)7578222

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

•	 Повар в	кафе.	Центр	города.	График	работы	и	за-
роботная	плата	оговариваются	при	собеседовании.	
067)4101502

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

•	 Повар в	 ресторанно-готельний	 комплекс.	 Термі-
ново!	050)4632305,(067)9400176НаталяВолодимирі

•	 Повар срочно	требуется	в	кафе-	ресторан	на	по-
стоянное	место	работы.	График	работы	и	заробот-
ная	 плата	 при	 собеседовании.	 Дружеский	 коллек-
тив,	хорошие	условия	труда.	551488,(096)3652062

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

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

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

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

•	 Полировщик -	распиловщик	гранита	срочно	тре-
буется	 крупному	 предприятию.	 Новое	 оборудова-
ние,	хорошие	условие	труда.	З/п	сдельная	от	7000-
12000грн/мес.	Иногородним	предоставляется	жилье.	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	
этаж.	Трудоустройство		063)4459909,(067)4545292

•	 Полировщик камня	 приглашается	 на	 каменное	
производство	 (р-н	 Крошни).	 О/р	 необязателен.	 Г/р	
нормированный.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 от	
5000грн	097)0022010АлександрГеоргиевич

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

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

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

•	 Помощник руководителя	 Срочно	 требуются	 со-
трудники	с	опытом	работы	помощника	руководителя.	
Г/р	5-ти	дневка.	Доход	от	5000грн	и	выше	по	резуль-
татам	собеседования.	068)7601344,(063)4761116

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

•	 Посудомийниця (-ик)	 в	 ресторанно-готельний	
комплекс	Чудодієво.	Терміново!Хороші	умови	праці,	
заробітна	плата	висока	і	стабільна.За	детальною	ін-
формацією	звертайтесь	за	

•	 Посудомойщица (-ик)	 в	 ресторан	 за	 городом.	
График	работы	1/2,	зароботная	плата	2200грн.	По-
двоз	после	работы	096)7967493,(093)0506477

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

•	 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	забійний	
цех(	 Київська	 область.,	 с.Лукаші).	 Інагороднім	 на-
дається	 гуртожиток.	 Заробітня	 плата	 від	 4000грн	
067)2096265

•	 Працівники різних	спеціальностей	на	меблеве	ви-
робництво.	Досвід	роботи	обовязковий!	Робота	в	м.	
Житомир.	Робота	в	м.	Житомир	Всі	деталі	обгово-
рюються.	098)1574219,423451,426888

•	 Преподаватель в	 центр	 развития	 ребенка.	 Пед.
обр.,	 любовь	 к	 детям.	 Проведение	 занятий,	 твор-
ческий	подход.	Полная	или	частичная	занятость.	З/п	
3000-5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	
3-й	этаж,	офис	1	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	 Прибиральники (прибиральниці)	 запрошуються	
в	торгово-розважальний	центр	Dream	Town.	Г/р	1/3	
доби.	Офіційне	працевлаштування.	м.Київ,	пр-т	Обо-
лонський	,1Б	м.Оболонь	093)1649477,(067)3245903

•	 Прибиральники в	 готель.	 Терміново!Хороші	
умови	 праці,	 заробітна	 плата	 висока	 і	 стабільна.
За	 детальною	 інформацією	 звертайтесь	 за	 тел	
067)9400176НаталяВолодимирівна,(050)4632

•	 Прибиральники в	 клінінгову	 компанію	 м.	 Києва.	
З/п:	від	5000	грн	Допомагаємо	з	житлом.	Підбирає-
мо	зручний	район	для	роботи.	Г/р:	є	день,	ніч	(мож-
ливість	підібрати	індивідуальний	графік)	066)915155
7,(063)1369995,(068)6511558

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

•	 Прибиральниця (-ник)	 в	 клінінгову	 компанію	 м.	
Києва.	З/п:	від	5000	грн	Допомагаємо	з	житлом.	Під-
бираємо	зручний	район	для	роботи.	Г/р:	є	день,	ніч	
(можливість	підібрати	індивідуальний	графік)	063)60
93728,(068)0651155,(063)1369995

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

•	 Прибиральниця (-ник)	в	ТЦ	Глобал.	Г/р	-	3/2	дні.	
З/п	від	2400	грн	095)4566856
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•	 Прибиральниця (-ник)	 виробничих	 приміщень	
запрошується	 на	 рибопереробне	 підприємство.	
Відповідальні,	 уважні,	 старанні,	 вміючі	 та	 бажаючі	
працювати.	Г/р	з	8.00-18.00.	З/п	висока	та	своєчасна	
333042,(067)4100679

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

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

•	 Приемщик заказов.	 Гибкий	 график.	
Еженедельные	 выплаты.	 066)4095863,(093)014762
8,(067)8483095

•	 Приемщик стеклотары	срочно	требуется	на	склад.
График	работы	и	заработная	плата	при	собеседова-
нии.	Детальная	информация	по	тел	050)3132000Ни-
колайБорисович

•	 Приймальники склотари	на	склад.	З/п	договірна.	
Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Всі	 деталі	 обговорюються	
067)4126144

•	 Продавец -менеджер	 (специалист)	 срочно	 тре-
буется	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 с	 компьютером,	
желательно	 знание	 1С	 торговли,	 разбирающие-
ся	 в	 сантехнике.	 Г/р	 с	 9.00-18.00.	 З/п	 договорная.	
096)1600101

•	 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.	Львов-
ский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	552086,(067)5884282,(093
)2401847

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

•	 Продавец продтоваров.Зароботная	плата	достой-
ная.	097)3963555

•	 Продавец стройматериалов	 срочно	 требуется	
на	постоянную	работу	на	базу.	Г/р	с	Пн.-Пт.	с	8.00-
19.00,	Сб.	с	8.00-17.00,	Вс.-	выходной.	З/п	от	5000грн	
098)1081610

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

•	 Продавец ход-догов	 и	 кофе.	 Можно	 без	 о/р.	
График	 работы	 гибкий,	 посменный.	 З/п	 300грн/
день.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Со-
тни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

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

•	 Продавец-консультант в	 магазин	 обуви.	 Опыт	
работы	 необязателен,	 официальное	 трудоу-
стройство.	 Заработная	 плата	 при	 собеседовании	
068)6374688

•	 Продавець -	співробітник	у	відділ	реалізації	това-
рів.	Бажано	пенсійного	віку.	Робота	в	приміщенні	у	
відділі.	З/п	за	домовленістю.	Г/р	обговорюється	інди-
відуально.	067)1790971

•	 Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 Торговий	
дім	Смачний	світ	в	мережу	магазинів	та	кіосків.	Ви-
моги:	чесність	і	порядність,	доброзичливість	та	кому-
нікабельність,	вміння	рахувати.	Д/р	необов'язковий.	
Офіційне	працевлаштування.	Проводимо	навчання.	
418861,(093)3231930

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

•	 Продавці в	 торгову	 компанію	 (продовольча	 гру-
па	 товару).	 Досвід	 роботи	 необов'язковий	 .	 Графік	
роботи	-	за	домовленістю.	Заробітна	плата	висока	і	
своєчасна.	098)0364445,(050)7702896,439005

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

•	 Продавцы выездной	 торговли	 продуктами	 пи-
тания.	Зароботная	плата	и	 графики	работы	огова-
риваются	при	встречи.	Предприятие	находится	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	магазин	Продукты	
(на	ул.Саенка).	О/р	желателен.	Г/р	с	8.00-22.00,	нед./
нед.	Отсутствие	вредных	привычек.	З/п	от	3000грн	
093)6613207Анна

•	 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

•	 Прораб із	своїми	бригадами	у	м.Київ	(встановлен-
ня	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальтування).	 Нада-
ється:	Робочий	автомобіль	з	інструментом,	телефон,	
спецодяг,	 житло.	 З/п	 від	 12000грн	 050)3810988Ро-
ман

•	 Прораб по	 вентилируемым	 фасадам	 (СПОК).	
Опыт	работы	от	2-х	лет.	Работа	на	обьектах	компа-
нии	(новострой,	г.	Киев)	098)1906319,(067)4493378

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

•	 Работа .Запрошуємо	на	роботу	вахтовим	методом	
(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,	 стр-
во,	 семьи,	 супермар.,	 з/п	 от	 50000грн.,	 про-
жив.,	 страх.	 оплачив.	 работодат.,	 авиа	 в	 кредит.	
ПП	 Пасифик	 Юниверсал	 Груп	 Украина.Киев,	
ул.Константиновская,	 24.	 ЛМСПУ	 АВ547342	 от	
21.11.10;	0444254025,	0636779150,0954192926

•	 Работа вагонного	 устаткування	 терміново	 по-
трібен	 у	 Новоград-Волинський(Житомирська	 обл.).	
Офіційне	працевлаштування.	Досвід	роботи	не	обов	
язковий,	проводимо	навчання.	Інагороднім	надаємо	
житло.	068)9707903ЄвгенійІванович

•	 Работа Для	 девушек	 в	 салоне	 массажа.	 Ваше	
образование	 не	 имеет	 значения.Предоставляем	
жильё.	 ВЫСОКАЯ	 Зароботная	 плата.	 Звонить	 с	
10:00-22:00	068)1171624Анна

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

•	работа	 за	 граНицей.	 труд-во	 в	 страНах	 зап.	
европы	 и	 сКаНдиНавии.	 требуются	 мужчиНы,	
жеНщиНы,	 а	 таКже	 семейНые	 пары	 18-60	 лет.	
предоставляются:	 билеты,	 проживаНие	 и	 пи-
таНие.	лиц.	мспу	ав585024	от	05.102011.	http://
jarmarok1.blogspot.com	0677651811

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

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

•	 Работа Оператор	машинного	доїння	097)7578222

•	 Работа Покрівельник.	Терміново!	097)7578222

•	 Работа Працівники	на	виробництво.	Довезення	до	
місця	роботи.	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.	Антоно-
вича	067)3506475

•	 Работа Работа	Близнецам,	Весам	и	Водолеям!	06
7)8483095,(093)0147628,(066)4095863

•	 Работа Ресторанний	 персонал	 терміново	 потрі-
бен	 в	 зв	 язку	 з	 відкриттям	 кафе	 Варенична.	 Ви-
гідні	 умови	 праці.	 Дружній	 колектив.	 З/п	 висока	
063)7269414Наталя

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

•	 Работа Спеціалістів	на	виробництво	металоплас-
тикових	вікон	МПК,	СПЦ,	ОТК	запрошує	на	постійну	
роботу	компанія	Стеко.	Висока	та	стабільна	плата.	
Безкоштовне	 3-разове	 харчування.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування.	Безкоштовне	навчання	для	праців-
ників	без	д/р.	067)6228035,(063)2084231

•	 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. Требуется	 ответственные	 девушка/па-
рень	 для	 раздачи	 листовок	 без	 о/р.	 Свободный	
график.	 Оплата	 200грн/день	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	
ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	
бесплатное	067)4545292,(063)4459909

•	 Работники (-цы)	на	переработку	пленки.О/р	нео-
бязателен.	Обучение	в	процессе	работы.	Г/р	с	8.00	
до	17.00,	сб,	вс	-	выходные.	З/п	при	собеседовании	
096)8081250,447919

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

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

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

•	 Работники (-цы)	 требуются	 на	 производство.	
Неполная	 занятость,	 возможно	 подработка.	 Без	
возрастных	ограничений.	З/п	от	70грн/день	(в	зави-
симости	от	выработки).	098)0158798,(093)5715645

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

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

•	 Рабочие на	упаковку/фасовку	подарков.	Мужчины/
женщины,	студенты	семейные	пары!	Упаковка	в	ко-
робки	 и	 подарочные	 пакеты,	 сувениры,	 игрушки,	
книги	 и	 украшения.	 З/п	 от	 200грн/день	 КА	 Вакан-
сия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Тру-
доустройство	бесплатно	067)4545292,(063)4459909

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

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

•	 Разнорабочие на	 работу	 в	 садовый	
центр	 (с.Жерновка,	 Киево-Святошенкий	
р-н).	 З/п	 4150,00грн.	 Предоставляем	 жилье.	
067)4427543,(050)3306480

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

•	 Разнорабочий на	пилораму.	Нормированный	гра-
фик	 работы	 с	 Пн.-Пт.	 с	 9.00-18.00.	 Можно	 без	 о/р.	
Оплата	ежедневная	400-600грн/день.	КА	Вакансия+	
Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоу-
стройство	бесплатное	063)4459909,(067)4545292

•	 Рамщик на	 ленточную	 пилораму	 в	 произ-
водственно-	 строительную	 компанию	 в	 г.Киев.	
Вахтовый	 метод	 работы.	 З/п	 сдельная,	 от	 6000грн	
067)6575247Тимофей

•	 Реалізатори запрошуються	 в	 торгову	 компанію,	
робота	 на	 складі	 фасованого	 товару.	 Навчаємо.	
Графік	роботи	 і	 заробітна	плата	договірні.	Потрібні	
активні,	 амбіціозні,	 бажаючі	 працювати	 на	 резуль-
тат.	098)0364445,(050)7702896

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

•	 Резчик камня	 приглашается	 на	 каменное	 про-
изводство	 (р-н	 Крошни).	 О/р	 необязателен.	 Г/р	
нормированный.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 от	
5000грн	097)0022010АлександрГеоргиевич

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

•	 Різноробочі в	цех.	Г/р	з	8-00	до	17-00	З/п	від	4000	
грн	097)2965453

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

•	 Різноробочі на	 виробництво	 стіклопакетів	 в	 м.	
Київ.	Можна	без	д\р.	З\п	7000грн.	Надається	хостел	
093)4975808,(066)6362655,(044)5946763

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

•	 Різноробочі на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жи-
томирський	 картонний	 комбінат.	 Д/р	 на	 підприєм-
стві.	З/п	за	домовленістю	472064,(095)2806719

•	 Робітники по	догляду	за	худобою	097)7578222

•	 Робітники у	м.Київ	для	виконання	дорожніх	робіт.	
Встановлення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальту-
вання.	Надається:	 інструмент,	спецодяг,	житло.	З/п	
від	7000грн.	050)3810988

•	 Робота в	 Європі	 (офіційна)	 для	 фахівців	 і	 різно-
робочих	(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
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•	 Робота в	 Польщі	 -	 безпечна	 та	 легельна	 ЕВЛ	
-	Україна	пропонує	великий	вибір	вакансій	для	чо-
ловіків,	 жінок,	 пар.	 Робота	 офіційна.	 звератись	 за	
0673504044Аня

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

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

•	 Робота за	кордоном	Офіційне	працевлаштування	
за	 кордоном.	 Допомога	 в	 оформленні	 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

•	 Робота за	 кордоном	 Робота	 в	 Польщі.	 Спеціа-
лісти	 та	 Різноробочі	 на	 будівництві,	 швея,	 пекар,	
м	 ясники	 та	 інші	 вакансії.	 Безкоштовне	 прожи-
вання.	 Візова	 підтримка.	 Деталі	 на	 сайті:	 www.
navigator.today.	 Ліц.	 МСПУ	 №1394	 від	 22.11.2016р.	
067)7620499,(066)4671000

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

•	 Садовница (-ик)	для	работы	в	ореховом	саду.	За-
роботная	 плата	 договорная.	 Винницкая	 обл.	 Пред-
оставляем	 жилье	 (2-х	 комнатная	 квартира	 с	 удоб-
ствами).	096)9034675СергейПетрович

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

•	 Сантехнік -електрик	 в	 компанію-виробник	 мета-
лопластикових	та	алюмінієвих	конструкцій	ФАБРИ-
КА	 ВІКОН	 "ГЛАССО"	 з	 досвідом	 роботи:	 Гідна	 за-
робітна	 плата!!!	 Іногороднім	 надаємо	 гуртожиток!!!	
Відділ	персоналу.	067)4642161,(050)3857252

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

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

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

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

•	 Сварщики-монтажники (высотники).	 Желатель-
но	без	вредных	привычек.	Приглашаются	на	посто-
яное	место	работы.	Заработная	плата	высокая.	Г/р	
и	 все	 остальные	 условия	 работи	 обговариваются	
индивидуально	по	тел	097)7317937Николай.

•	 Складальник (-и)	 виробів	 Заробітна	 плата	 своє-
часна,	від	4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	3369
52,(067)4117632,(067)4117631

•	 Слесарь-монтажник срочно	 требуется	на	посто-
янную	работу.	Официальное	трудоустройство,	соц.
пакет,	стабильная	зароботная	плата.	487946,(095)2
742588,(095)2742557

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

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

•	 Слюсар із	 складання	 металевих	
конструкцій.!Додатковий	 набір!Робота	 в	 м.	 Жито-
мир.	 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-ремонтник на	 підприємство	 ТОВ	 Жито-
мирський	картонний	комбінат.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064,(095)2831112

•	 Слюсар-ремонтник терміново	 потрібен	 у	
Новоград-Волинський(Житомирська	обл.).	Офіційне	
працевлаштування.	Досвід	роботи	не	обов	язковий,	
проводимо	 навчання.	 Інагороднім	 надаємо	 житло.	
068)9707903ЄвгенійІванович

•	 Сметчик срочно	 требуется	 на	 постоянную	 рабо-
ту.	О/р	желателен.	Обязательно	знание	программы	
АВК	 5.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 достойная.	
067)2242634Андрей

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

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

•	 Сотрудники в	офис	Приглашает	компания	на	ра-
боту.	 Хорошие	 перспективы,	 подготовка	 и	 перепо-
дготовка.	Фиксированый	зароботок	(до	5000	грн)	+	
бонусы	+	премии	068)1117715

•	 Специалист по	подбору	персонала	Требуются	со-
трудники	с	о/р	кадровика.	Обучение	предоставляем.	
Г/р	5-ти	дневка.	Оплата	до	6000грн	+	бонусны	+	пре-
мии	097)8207486

•	 Специалист по	 страхованию	 приглашает-
ся	 в	 страховую	 компанию	 Уника.	 О/р	 от	 1года,	 в	
активных	продажах	обязателен.	Желание	работать	
и	развиваться.	Официальное	тредоустройство	и	з/п.	
Дополнительная	 информация	 при	 собеседовании.	
067)2352537,(067)4062107

•	 Співробітники в	офіс	запрошуються	на	роботу	у	
зв	язку	з	розширенням	компанії	.	Підготовка	і	пере-
підготовка.	Хороші	перспективи.Оплата	до	5000	грн	
+	бонуси+премії	068)1117715

•	 Старший зміни	 охоронців	 Вахта	 (30/15,	 20/10,	
15/15,	 7/7).	 З/п	 3200-6000грн.	 Забезпечуємо	 жит-
лом,	формою,	харчуванням.	068)2041982,(050)5192
401,(063)8115539

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

•	 Строители всех	специальностей	в	кафе-	ресторан	
на	постоянное	место	работы.	График	работы	и	за-
роботная	плата	при	собеседовании.	Дружеский	кол-
лектив,	хорошие	условия	труда	096)3652062,551488

•	 Строители разных	специальностей.	Вахтовый	ме-
тод	работы	096)1238057

•	 Строительные рабочие	 для	 доукомплектации	
строительных	 бригад.	 Без	 вредных	 привычек	
098)1512382

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

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

терміново Потрібні у м. київ бригади му-
Лярів, бетонярів, арматурників в м. київ. 
надаємо гуртожиток, СПецодяг. конт. 
0442878713;0635831415

•	 Технолог -	 заведующий	 производством	 по	 лесо-
переработке.	Опыт	работы.	Опыт	работы.	З/п	6000	
грн.	Место	работы	-	с.	Сингуры,	Житомирский	р-н.	
Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустройство	
096)8665948

•	 ТОВ "Пєрун"	м.	Київ	запрошує	на	роботу	монтаж-
ника	 протипожежних	 систем,	 відеонагляду,	 СКД.	
Зарплата	від	8000	грн./місяць,	забезпечимо	житлом.	
80504440453

•	 Товаровед в	 кафе-ресторан.	 Опыт	 работы	 зна-
чения	не	имеет,	обучаем	в	процессе	производства.	
Зароботная	 плата	 достойная.	 Иногородним	 пред-
оставляем	жилье	097)3963555

•	 Токар на	 виробництво	 ТОВ	 Партнер-ВС.	 Хороші	
умови	 праці.	 Звертатись	 за	 адресою:	 вул.Барано-
ва,93.	050)4634156,428088

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

•	 Торговий представник	(можливо	без	авто)	термі-
ново	 потрібен	 в	 торгову	 компанію,	 активний,	 з	 ба-
жанням	працювати.	З/п-від	8000	грн.	Досвід	роботи	
бажаний	(навчаємо).	439005,(063)5007987

•	 Торговые представители	 Высокая	 оплата	 +	 пре-
миальная	система.	068)7814949

•	 Торговый представитель	 в	 кондитерскую	 компа-
нию	с,	личным	авто,	опыт	работы	от	1	года,	зарпла-
та	ставка	+	%,	полный	соцпакет.	Работа	в	Коросте-
не.	068)0022890,(063)3637571

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

•	 Торговый представитель	 Срочно	 требуются	 со-
трудники	с	опытом	работы	торгового	представителя.	
Г/р	5-ти	дневка.	Доход	от	5000грн	и	выше	по	резуль-
татам	собеседования.	063)4761116,(068)7601344

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

•	 Трактористы срочно	требуются	на	сельскохозяй-
ственную	фирму.	Беляевский	район.	Жильём	и	пи-
танием	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-упаковку	од-
норазового	 посуду.	 Вахта	 15/15;	 30/15.З/п	 від-440	
грн.	 за	 зміну	 щоденно.	 Для	 іногородніх	 гарні	 умо-
ви:	 харчування,	 житло,	 спец.одяг.	 (063)6098552,	
0688197275,0954909254

•	 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)0
307424,(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	 Со-
тни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

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

•	 Уборщица (-ик)	в	торговый	зал	О/р	не	обязателен	
Г/р:	3/3,	соцпакет	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

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

•	 Упаковщик приглашается	на	работу	в	ООО	Арка-
пласт.	Г/р	посменный.	З/п	при	собеседовании.	Адрес:	
г.Житомир,	ул.Кооперативная,1	067)7579987Сергей

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

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

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

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

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

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

•	 Швеи по	ремонту	одежды	срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу.	Желание	работать,	порядочность.	
Стандарт	работа	по	контракту	трудоустройство.	Г/р	с	
9.00-19.00.	З/п	от	4000грн	097)2120150Ольга

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

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

•	 Шиномонтажник срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	г.Киев	(р-н	Окружной	дороги).	З/п	ставка	+	%	
Жилье	предоставляется.	050)6919595,(050)7349877

•	 Экспедитор требуется	 на	 работу	 в	 торговую	
компанию.	 Опыт	 работы-	 приветствуется.	 График	
работы-	 нормированый.	 Заработная	 плата	 от	 6000	
грн.	Хороший	колектив,	бонусы	за	выполнение	пла-
нов.	063)5007987,(050)7702896

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

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

1.3. Навчання,тренінги,семінари 

высшее	образоваНие	На	дНевНом	отделеНии	
государствеННого	уНиверситета	IVст.	аКреде-
тации	-	бесплатНо	для	девушеК	еврейсКой	На-
циоНальНости	по	материНсКой	лиНии.	справ-
Ки	по	телефоНу	0672141100

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	продам	1-Но	Ком.Кв.,	5/9	этажей,	45м/18м/12м,	
г.житомир,	р-Н	полевая,	ул.КосмоНавтов.	цеНа	
513	661	грН.	0978320883

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	продам	 2-х	 Ком.Кв.,	 2/3	 этажей,	 43м/29м/0м,	
житомирсКий	 р-Н,	 НовогуйвиНсКое,	
ул.КомуНистичесКая.	 цеНа	 445	 055	 грН.	
0961785651

•	продам	 2-х	 Ком.Кв.,	 4/4	 этажей,	 54м/0м/0м,	
терНопольсКая	обл.,	КремеНецКий	р-Н,	с.почаев,	
ул.рожКо,	4	0972594869

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	продам	 3-х	 Ком.Кв.,	 1/5	 этажей,	 70м/0м/0м,	
г.виННица,	ближНее	замостье,	ул.ширшова.	цеНа	
1	726	027	грН.	0677136530

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.,	
КоростышевсКий	р-Н,	с.харитоНовКа,	ул.Кирова.	
цеНа	628	415	грН.	0672708878

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомирсКая	
обл.,	с.волица,	ул.Независимости,	2.	цеНа	1	232	
877	грН.	0971986030

•	продам	 2-х	 этажНый	 дом,	 житомирсКая	
обл.,	с.пряжево,	пер.лесНой.	цеНа	2	185	792	грН.	
0965659510

•	 Терміново, мебльований	будинок	зі	зручн.	в	цен-
трі	с.Гаркушинці	(2	км	від	Миргорода).	22	сотки	зем-
лі.	Господар.	0507776930

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

•	продам	участоК	под	жилую	застройКу,	жи-
томирсКий	 р-Н,	 солНечНое.	 цеНа	 74	 176	 грН.	
0979100987
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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	 "Фо-
тон",	 "Донг	 Фенг",	 "Сінтай",	 "Джинма",	 ДТЗ,	 "Бу-
лат"	 та	 інші.	 www.agrozone.com.ua.	 0501811180,	
0971811011,0930881880

•	 Кап.ремонт двигуна	DEUTZ,	паливної	апаратури.	
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 картоплезбиральні	 "Анна",	 прес-
підбирачі	 різних	 марок,	 трактори	 Т-25,	 Т-82,	
плуги	 оборотні,	 інша	 с/г	 техніка,	 Польща.	
0974742211,0974742272

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

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

•	 Міні-трактори, мотоблоки,	 плуги,	 борони,	 грун-
тофрези,	саджалки,	косарки,	гребки,	копачки.	Кор-
моподрібнювачі.	 Доставка	 по	 Укр.	 Запч-ни.	 Сайт:	
agrokram.com	0980465090,0990465090

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

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

•	продам	 запчастиНи	 до	 с/г	 техНіКи	 Нові	 та	
привезу	під	замовлеННя	б/в	запчастиНи	євро-
пейсьКого	виробНицтва.	e-maIl:	stolIarchukV@I.
ua,	www.сгтєврозапчастиНи.com	0505176722,во-
лодимир

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	автозапчастиНи	 за	 гуртовими	 ціНами	 і	 усе	
НеобхідНе	для	авто	(яп,Нім,Корея,Китай).	мага-
зиН	souz.kh.ua,	0956386969,0966386969

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

•	запчастиНи	до	всіх	видів	бусів	і	міНівеНів	в	На-
явНості,	На	замовлеННя	2-7	дНів,	Нові,	б/в,	оптом	
і	вроздріб,	відправКа	по	уКраїНі,	є	свій	велиКий	
сКлад.	(097)1521331,	0932613742,0977266640

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

тентова Пвх тканина. іСПанія. щіЛьніСть 650 
г/м.кв. оПт і роЗдріб від 1 Пм. будь-який коЛір. 
беЗкоштовна доСтавка! 0504000383

3.8. автозапчастини. Куплю 

катаЛіЗатори вСіх видів, вживані або відПра-
цьовані, ціЛі і на вагу, ріЗних марок. фахова 
оцінка За хвиЛину чаСу. куПуємо дорого. 
0672659482,0500719557

•	 Куп. ретро	 мотоцикли,	 з/ч:	
М 7 2 , 6 1 , 6 2 ; К 7 5 0 ; Д н і п р о 1 2 , 1 6 ; Б М В ;	
Харлей;ДКВ;ТІЗ;АВО;	 моделi	 з	 вед.колясками.	 Са-
мовивіз.	0678874018,0669663546

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.	 Доставка	
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 

•	виКоНуємо	 всі	 види	 будів.	 робіт,	 будь-яКої	
сКладНості	 (вНутр.	 та	 зовН.,	 таКож	 вКлюча-
ючи	 поточНі	 та	 Капітал.	 ремоНти	 приміщеНь	
будь-яКого	призН-Ня).	швидКо,	яКісНо,	НадійНо,	
розумНі	 ціНи.	 валерій	 0982178707,	 олеКсаНдр	
0680198969,0636505862

•	строительство	 деревяННых	 домов,	 бе-
седКи,	 садовая	 мебель.	 всё	 для	 обработ-
Ки	 дерева.	 офис-магазиН	 "деревяННый	
двор",	 ул.	 КосмоНавтов,	 11	 www.domoy.In.ua	
0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 

•	леНточНые	 пилы	 –	 продажа	 Новых,	 ремоНт	
старых	 (сварКа,	 заточКа,	 разводКа).	 гараНтия	
Качества.	ул.	бараНова,	60.	0962461677

4.17. металопрокат, труби. Продам 

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

4.18. металопрокат. Куплю 

•	 Куплю дорого	 Баббіт	 Б-16,-83;	 припой	 ПОС-30,-
40,-61;	олово.	Терміново,	в	б-якому	вигляді,	кількос-
ті.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	0963409983

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

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

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

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кваЛіфікована гарантована доПомога в 
отриманні кредиту. ПроПоЗиції дЛя нео-
фіційно ПрацевЛаштованих З чорним 
СПиСком. 12% річних. Max. 450000 гривень. 
0993337916,0681458367

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

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

6.10. охоронні, пожежні системи, 
сигналізація 

•	 Бездротові GSM	сигналізації	з	простою	установ-
кою	за	10	хвилин.	Захист	від:	крадіжки,	затоплення,	
витоку	газу,	пожежі.	0974937400

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

доПоможу вирішити важЛиві ПробЛеми в 
Сім`ї, біЗнеСі, відновити СтоСунки З бЛиЗьки-
ми, З дітьми. 0958005036, 0730561665,0678835480

кваЛіфікована доПомога і ЗахиСт в життє-
вих Ситуаціях. рішення життєвоважЛивих 
ПробЛем: в родині, в коханні, в шЛюбі, Само-
тноСті, кар`єри, біЗнеСу та ін. веЛикий доСвід 
роботи на відСтані. 0672831143

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

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 

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 

•	 Посівна кукурудза	 укр.селекции.ФАО	 230-310:	
Оржица,	 Яровец,	 Любава,	 Дніпровський,	 Солонян-
ский.	Ціна	450гр/га.	0506344670,0688926201

8.11. Промислове обладнання. Продам 

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

•	продам	б/в	промислові	оверлоКи	3-х,	4-х,	5-ти	
НитКові,	 стіл	 з	 відсмоКтувачем	 пара,	 прямо-
рядКові.	0980370000

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	 діючий	 бізНес-багетНу	 майстерНю	
в	 м.житомирі,по	 оформлеННю	 в	 пластиКовий	
багет	КартиН	та	вишивоК.	продаж	в	КомплеКс
і:обладНаННя,іНстрКмеНт,матеріал	та	передача	
пуНКтів	 прийому	 замовлеНь.продаж	 терміНо-
вий.	деталі	за	0970284449аННа

•	продам	 молодНяК	 різНої	 птиці	 під	 замов-
леННя,	 а	 таКож	 КачКу-мулард	 та	 іНші	 породи.	
0679826838

•	 Продам саджанці	 морозостійких	 ківі,	 гранату,	 ін-
жиру,	фундука.	0997982988

8.24. інше. Куплю 

•	Куплю	 "Красивий"	 мобільНий	 Номер	 мтс,	
Vodafone.	бажаНо	з	одНаКовими	сімома,	шість-
ма	або	п`ятьма	цифрами.	0501474382

•	Куплю	дорого.	яНтарНые	бусы	от	250	до	2000	
грН/1	грамм,	Коралловые	бусы,	бивНи	мамоН-
та.	таКже	стариННые	иКоНы,	КартиНы	до	1980	г.,	
ордеНа,	медали,	КНиги	издаН.	до	1917	г.,	КоНьяКи	
времеН	ссср	другие	предм.	стариНы	для	соб-
ствеННой	КоллеКции	0503466068

•	 Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	другую	
филателистическую	 продукцию.	 Куплю	 монеты	 и	
бумажные	деньги.	0637610940,0506389475

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

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Куплю холодильне	 та	 технологічне	 обладнання	
0672658658,	0966552655

•	 Купую верстати	 металообробні.	 Запчастини	 до	
них,	 інструмент.	 Продам	 токарний	 та	 фрезерний	
верстати.	0505008837,0971751242

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

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.

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

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

Послуги 

Т.: 097-791-28-97

екскаватора, автокрана, 
автовишки, самоскида.

Продаж запчастин до с/г техніки

Т. (050) 517-67-22, Володимир,
e-mail: stoliarchukv@i.ua

(європейського в-ва): комбайнів, 
пресів, сівалок, тракторів, 
оприскувачів.

Ремонт компьютерной техники

Т.: 097-124-77-56, 063-933-40-32

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

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Варто дещо знизити 

ділову активність, щоб 
не підірвати здоров’я, 

але не забувайте про головне. 
Непогано б зайнятися вирішен-
ням деяких побутових проблем.

ТЕЛЕЦЬ
Будьте уважні, не 

пропустіть інформації, 
яка може багато чого змінити. 
У вихідні завдяки суперечкам з 
родичами «народиться» істина, 
корисна для всіх.

БЛИЗНЮКИ
С п р и я т л и в и й 

тиждень. Ваші неор-
динарні ідеї, професіоналізм 
і організаторські здібності 
оцінять гідно.

              РАК
Не починайте нічо-

го нового і складного, 
займайтеся звичними 

справами. Вільний час теж не 
пускайте «на самоплив».

ЛЕВ
У справах не зава-

дить певна обачність. 
Погнавшись за вигодою, мож-
на потрапити в досить жорсткі 
рамки.

               ДІВА
Гострі моменти на 

роботі та в родині згла-
дяться, з’явиться біль-
ше взаєморозуміння та 

гармонії зі світом.
               ТЕРЕЗИ
Сприятливий час для 

кар’єрного росту. На-
беріться терпіння, бо 
колеги, ділові партне-

ри, рідні та близькі люди мо-
жуть «смикати» через усілякі 
дрібниці.

СКОРПІОН
Те, що досі було 

складною проблемою, 
вирішиться на вашу 

користь, причому легко, ніби 
саме по собі.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся зо-

середитись на голов-
ному й не витрачати 

сили та час на вирішення дру-
горядних проблем.

              КОЗЕРІГ
Цього тижня не 

варто у всьому по-
годжуватися з на-

чальством або з коханою 
людиною. Але й не намагай-
теся нікому нав’язувати свою 
думку.

ВОДОЛІЙ
Більше контролюй-

те себе. Будьте обереж-
ніші у спілкуванні з 

офіційними особами.
              РИБИ

Можливо, вам дадуть 
завдання, яке змінить 
плани на кінець тижня. 
У неділю варто спокійно 

відпочити, навести лад і в дум-
ках, і в сімейних стосунках.

●● У нашій Сонячній систе-
мі найшвидшим вітром володіє 
планета Нептун, де швидкість 
стихії сягає 2200 км. на годину!

●● Вітер буває й вертикаль-
ним. Однак через зміну траєкто-
рії руху такий вітер дуже сильно 
втрачає в швидкості.

●● Ця стихія має свої ступені 
вимірювання, починаючи з часу 
вітрильного мореплавства, – це 
шкала ботфорти. Відповідно до 
неї, крім усім відомих шторму 
і штилю, існує третій – так зва-
ний «чистий вітер», який дме 
між 8 і 10 м / с.

●● Графік, де відобража-

ються тривалі спостережен-
ня за напрямком, швидкістю, 
силою цієї стихії, називається 
«розою вітрів».

●● Таке явище як торнадо 
може виникнути де завгодно і 
в будь-який час, проте частіше 
їх помічають між 15.00 і 21.00 
годинами. Смерч зазвичай три-
ває пару хвилин, протягом яких 
встигає забрати багато життів 
і завдати величезних збитків. 
Однак зафіксовані такі «екземп-
ляри», які тривали годинами. 
Складно навіть уявити, наскіль-
ки руйнівними вони були.

●● Найнебезпечніший і гріз-

ний потік повітря бушує в Ан-
тарктиді. Вся справа навіть не в 
його швидкості (близько 60 кіло-
метрів на годину). Його міць про-
являється в поєднанні з 60-гра-
дусним вологим холодом. Дивно, 
що саме там в таких нелюдських 
умовах імператорський пінгвін 
висиджує свої яйця.

●● Камікадзе – так називають 
японці «божественний вітер». 
Це тайфун, що пройшов двічі 
територією цієї країни 1274 і 81 
роках. Він знищив увесь флот 
хана Хубілая, якому належала 
монгольська армада, біля бере-
гів нинішньої Японії.

цікаві факти про вітер



Логан
Жанр: бойовик, драма
Пройшли десятки років після 

подій фільму «Люди Ікс: Дні 
минулого майбутнього». Більшість 
мутантів мертві, команда Людей Ікс 
перестала існувати. Світ змінився - в 
ньому немає місця таким як Логан. 
Постарілий і покалічений життям 
герой, який давно перестав називати 
себе Росомахою, доживає свої останні 
дні, знаходячи розраду в пляшці. Але 
доля змушує Логана знову випустити 
кігті, коли він зустрічає свого клона - 
маленьку дівчинку на ім'я Лаура Кінні, 
за якою полює могутня корпорація.

інфоголік
Жанр: комедія
Сучасна людина проводить 

в середньому півтори години в 
день за читанням новин. Багато 
користувачів інтернету задумалися і 
намагаються обмежити проведення 
часу на новинних сайтах. Однак 
це не стосується Івана - молодого 
менеджера інвестиційної компанії. Він 
справжній інфоголік і ні на хвилину 
не розлучається зі своїм телефоном. 
Його залежність стає справжнім 
прокляттям, коли всі новини, про які 
він дізнається, починають відбуватися 
саме в його житті. 

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

«Сонячний динозаврик»
12 березня

Початок об 12:00 та 14:00

«За двома зайцями»
11 березня

Початок о 19:00

«Пригоди Каштанчика»
11 березня

Початок об 11:00 та 13:00

ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

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

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

СВІТЛОТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

ШПАЛЕРИ

ЛАМІНАТ

ФАРБИ, ЛАКИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

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

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
Подарунки покупцям*

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

м. Житомир, пров. Львівський, 2

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


