
«Паркова» корупція: посадовця 
якого комунального підприємства 
взяли на хабарі у 20 000?
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Шлюб «одним кліком»: 
відтепер зареєструвати стосунки 
можливо онлайн  

У 2017-у розвиток Житомира 
суттєво «пригальмує»  

Чиновник систематично отримував від 
10 до 30 % «відкату» від підприємців за 
гарантування бути підрядником з прове-
дення робіт на об’єктах, що перебувають 
на балансі КП. Попередньо оперативники 
спецслужби задокументували одержання 
посадовцем ще 40 тисяч хабара. с. 5
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Жанна Беркута

Родичам загиблого 
в зоні АТО військовос-
лужбовці Сергія Хо-
доровського вручили 
орден «За мужність» 
(посмертно) на за-
сіданні сесії міської 
ради 9 березня. Де-
путати вшанували 
пам’ять героя хвили-
ною мовчання.

Відповідно до указу Прези-
дента України від 3 лютого 2017 
року, за особливу мужність, ви-
явлену у захисті державного су-
веренітету та територіальної ці-
лісності України, за самовіддане 
виконання обов’язку сержанта 
Сергія Ходоровського нагородже-
но орденом «За мужність» 3-го 
ступеня. Отримати нагороду для 

військовослужбовця прийшли 
мати, дружина та маленький син.

Як говорить мати атошника: 
«Одного сина я вже втратила та 
залишилася справа, яку він ро-
бив, і її продовжує мій другий 
син. Саме завдяки нашим геро-
ям ми можемо жити, працювати 
та виховувати своїх дітей. Давай-

те збережемо пам’ять про тих, 
хто загинув».

Військовослужбовець заги-
нув 16 листопада 2016 року, від 
численних осколкових поранень, 
близько 22.00 години під час 
шквального чотиригодинного 
обстрілу «авдіївської промзони», 
коли біля нього розірвалася міна.

Жанна Беркута

У п’ятницю, 10 бе-
резня в приміщенні 
обласної телерадіо-
компанії відбулося 
відкриття першо-
го житомирського 
книжкового форуму. 
До уваги відвідувачів 
було представлено су-
часні видавництва. 

Усі охочі могли побачити 
книжкові новинки та придбати 

їх «за ціною виробника».
Урочисте відкриття розпоча-

лося з творчої зустрічі з лауре-
атом Національно премії імені 
Тараса Шевченка В’ячеславом 
Медведем. Сам письменник не 
часто відвідує Житомир, тому на 
час проходження форуму радо 
спілкувався з усіма бажаючими.

На заході було представлено 
такі видавництва: «Карпатська 
вежа», «Апріорі», «Час майстрів», 
«Теза», «Веселка», «Волинь», «Ви-
давництво старого лева» та інші. 
Також презентували студентські 
роботи своїх випускників кафе-
дра видавничої справи, редагу-
вання, основ журналістики та фі-
лології ЖДУ імені Івана Франка.

За словами співорганізатора 

форуму Божени Михалець, кни-
ги – це наше все, тому важливо, 
що нарешті книжковий форум є 
і у Житомирі.

Присутні могли спробувати 
розфарбувати банер, який був 
доступний для усіх бажаючих.

За три дні форуму усі мали 
змогу відвідати творчі зустрічі 
з письменниками та побувати 
на «круглих столах». Дізнатися 
про створення творів та чим 
живуть сучасні автори. Форум 
відвідали сучасні українські 
письменники, серед яких бра-
ти Капранови, Леся Мудрак та 
інші. «Родзинкою» триденного 
заходу став перший в Україні 
музей Шаржів сучасної україн-
ської літератури.

депутати 
визначили, де 
побудують новий 
центр надання 
адміністративних 
послуг

У Житомирі відбувся перший книжковий форум «дієСлово»

Жанна Беркута

Майже рік Жито-
мирська влада вирішує 
питання щодо будів-
ництва центру надан-
ня адміністративних 
послу (ЦНАПу). Місце 
для його будівництва 
можновладці зміню-
ють уже втретє. Тому 
це питання стало 
принциповим на сесії 
міської ради.

Спочатку планували роз-
містити ЦНАП у готелі «Жи-
томир». Нагадаємо, влада 
міста витратила 280 тисяч 

гривень на розроблення про-
ектної документації на рекон-
струкцію готелю «Житомир» 
під Центр надання адміні-
стративних послуг.

Згодом було вирішено, що 
будівництво розпочнуть на авто-
стоянці, що розташована непо-
далік Спасо-Преображенського 
кафедрального собору.

У четвер 9 березня на сесії 
Житомирської міської ради де-
путати підтримали рішення, 
згідно з яким новий ЦНАП 
буде розташовано за адресою 
вул. Перемоги, 55. За словами 
мера Сергія Сухомлина, це буде 
одноповерхова будівля площею 
1200-1400 квадратних метрів.

Для будівництва Центру на-
дання адміністративних послуг 
було зарезервовано 10 мільйонів 
гривень. За резервування коштів 
в місцевому бюджеті проголосу-
вали 26 депутатів з 32. 

У Житомирі вшанували 
загиблого під Авдіївкою 
командира 72-ої бригади

У четвер, 16 березня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича  відбудеться сьоме засідання «Клубу експер-
тів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Чекали і дочекалися! Які виго-
ди і розчарування здатний подарувати українцям майже отриманий безвіз!?»

У ході засідання експерти і гості студії обговорять такі питання:
- вірогідність прийняття ЄС безвізового режиму для України;

- які правила для громадян України при перетині кордону з ЄС;
- проблеми, які несе безвіз для українського суспільства.
Головний експерт телеефіру – політолог Володимир Піньковський. 

Крім того, до участі в засіданні запрошені представники Державної мі-
граційної служби у Житомирській області, а про реалії роботи за кордо-
ном розповість трудовий мігрант.

Запрошуємо подивитись сьомий випуск 
«Клубу експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30
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Міні-мийки STIHL оснащено:

фільтр для води

роторна форсунка

плоскоструменева
із регулюванням тиску

акція
13.03-30.04.2017

міні-мийки

-10% від 3 999 грн

ОФІЦІЙНИЙ

ДИЛЕР

ORIGINAL СЕРВІС

Магазин "Добрий Господар"
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70
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Чим обернуться для українців реформи 
взамін на обіцяний четвертий транш мвФ?

 Анна Сергієнко

Незабаром Україна 
збирається отримати 
чергову «фінансову 
ін’єкцію» від МВФ, 
що має оздоровити 
економіку країни і 
потягне за собою ряд 
реформ, що так чи 
інакше змінять життя 
українців загалом і 
житомирян зокрема.

У рамках програми роз-
ширеного фінансування Між-
народного валютного фонду 
загальною сумою у 17,5 млрд 
доларів Україна вже протягом 
кількох років отримує фінансо-
ву допомогу від МВФ. Кредити 
МВФ мають на меті допомогти 
Україні відновити економіку та 
створити умови для самодостат-
нього розвитку після завершен-
ня програми.

Перший транш у розмірі 
250 млн євро Україна отримала 
у липні 2014 року. Другий транш 
фінансової допомоги ЄС, згід-
но з Угодою про фінансування, 
укладеною між Урядом Украї-
ни та Європейською Комісією в 
2014 році, склав 55,125 млн євро.

У 2015 році Україна «пропус-

тила» чергу і виживала без дота-
цій, тож третій транш в 1 млрд 
доларів від МВФ ми отримали 
аж у вересні 2016 року.

Отримання даного траншу 
дало можливість отримати ще 
1 млрд доларів кредитних гаран-
тій від США, 600 млн євро кре-
диту від ЄС та іншу підтримку 
від міжнародних партнерів.

Нині Україна на порозі отри-
мання чергового траншу. 20 бе-
резня відбудеться засідання 
Ради Директорів МВФ, де буде 
розглянуто питання виділення 
Україні 4-го траншу в рамках 
програми «Механізм розшире-
ного фінансування» (ЕFF).

Нині ознайомитися з тек-
стом Меморандуму щодо співп-
раці з Міжнародним валютним 
фондом неможливо, оскільки 
він публікується за стандарт-
ною процедурою після засідан-
ня Ради Директорів МВФ.

Як повідомляє Міністре-
ство фінансів України, держава 
потребує подальших комплек-
сних реформ. Зокрема, необ-
хідна пенсійна реформа, яка 
дозволить скоротити дефіцит 
Пенсійного фонду та виплачу-
вати гідні пенсії. Реформа мит-
ниці та створення аналітичної 
Служби фінансових розсліду-
вань покращить бізнес-клімат 
в країні. Продовження проце-
су приватизації дозволить за-
лучити кошти до державного 
бюджету та дасть поштовх еко-
номічному розвитку.

Найбільший вплив  
на життя українців 
матимуть три вимоги МВФ

Тарас Козак, президент ін-
вестиційної групи «УНІВЕР», 
експерт реанімаційного пакету 
реформ:

«Україна та Міжнародний 
валютний фонд узгодили про-
ект Меморандуму про співп-
рацю. Дуже важливо побачити 
фінальну версію документу, 
оскільки в процесі узгодження 
бої за кожен пункт тривали бук-
вально до останнього дня.

Найбільший вплив на укра-
їнців цього року матимуть три 
вимоги Фонду, які Україна давно 
обіцяє виконати, але постійно 
відкладає.

Перша – це пенсійна ре-
форма. Вона торкнеться аб-
солютно всіх громадян. Най-
запекліші бої у переговорах з 
кредитором тривали навколо 
того, потрібно чи ні підвищу-
вати пенсійний вік.

Якщо спочатку МВФ жорстко 
наполягав на підвищенні, то з 
часом увійшов у позицію україн-
ської влади і зрозумів, що без по-
трясінь та збурення суспільства 
цю вимогу впровадити немож-
ливо. МВФ зробив крок назад і 
зупинився на тому, що дефіцит 
Пенсійного Фонду може бути 
зменшений за рахунок інших 
механізмів. Мова про скасування 
пільг для окремих категорій гро-

мадян щодо дострокового виходу 
на пенсію, збільшення мінімаль-
ного страхового стажу, тощо.

Друга вимога – це приватиза-
ція державних підприємств. На 
сьогодні на державних підприєм-
ствах зосереджені великі коруп-
ційні потоки, і люди, які займають 
посади керівників держкомпаній 
у першу чергу керуються одним 
бажанням – відхопити собі такий 
потік, або потічок. Після прива-
тизації держпідприємств ці мож-
ливості зникнуть. На жаль, я не 
дуже вірю, що це можливо при 
чинній Верховній Раді, тому що, 
як ми бачимо, парламент блокує 
будь-які законодавчі ініціативи 
щодо приватизації.

І, третя, надзвичайно важ-
лива для українців вимога 
Фонду – запровадження обігу 
земель сільськогосподарського 
призначення. На сьогодні біль-
ше 30 млн гектарів знаходяться 
у власності фізичних осіб, і по-
над десять мільйонів гектарів – 
у комунальній та державній 
власності. Вимога МВФ полягає 
у тому, що Україна повинна у 
квітні ухвалити закон про про-
даж сільськогосподарських зе-
мель та почати негайно його 
реалізовувати. Запровадження 
ринку с/х земель забезпечить 
притік інвестицій та дозволить 
українцям розпоряджатися сво-
їми паями на власний розсуд».

Матеріал підготований в 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector».

Анастасія Кузьмич

Попри те, що пи-
тання підвищення цін 
на проїзд у житомир-
ських маршрутках вже 
давно «висить у пові-
трі», усе ж новина про 
тариф у розмірі 5 гри-
вень неабияк сколих-
нула громаду міста.

Дослухатися думки житоми-
рян з приводу нових тарифів на 
проїзд у приватних перевізників у 
міськраді наважилися 14 березня, 
влаштувавши громадські слухання.

Як розповіли посадовці, пер-
ші прохання підвищити ціни на 
проїзд почали надходити ще у 
вересні минулого року, однак тоді 
їхні розрахунки виявилися не 

надто переконливими для влади. 
Цього ж разу маршрутчики таки 
знайшли аргументи, чому вони 
більше не можуть (чи не хочуть?) 
возити городян за 3 гривні.

«Уперше так детально депар-
тамент економічного розвитку 
аналізував документи, що надали 
перевізники», – наголосив Дмитро 
Ткачук, намагаючись переконати 
обурену громаду в тому, що та-
риф 5 грн є цілком виправданим.

Серед головних чинників 
підвищння вартості проїзду – 
збільшення мінімальної заро-
бітної плати, здорожчання шин 
і збільшення вартості паливно-
мастильних матеріалів на 10 %.

Перевізники, котрі прийшли 
на засідання відстояти свою дум-
ку, наголошують: 5 гривень – ви-
мушений захід.

«Ми зараз на колінах, – нарікає 
Віктор Пилявський, котрий пред-
ставляє ТДВ "Житомирське авто-
транспортне підприємство 11827", – 
Останні кілька років ми збиткові. 

Продаємо нерухомість, щоб вижи-
ти», – ділиться перевізник.

У той же час власники марш-
рутів зізнаються, що навіть з но-
вими тарифами чекати на онов-
лення рухомого складу – зась, 
оскільки цих грошей має ви-
стачити якраз щоб виживати в 
нинішніх умовах і виконувати ті 
функції, які він взяв на себе щодо 
перевезення пасажирів у місті.

Своєю думкою щодо стану 
маршруток поділилася депутат 
Житомирської облради Олена 
Галагуза:

«У Житомирі є "перевізниць-
ка мафія", яка форсує свої права 
і не зважає на інтереси простих 
громадян. У попередні роки ви 
підписували меморандум з Жи-
томирською міською радою, де 
чітко вказувалося, що підвищу-
ється вартість проїзду, а ви берете 
на себе відповідальність за підви-
щення якості сервісу, – нагадала 
депутат. – Деякі перевізники – як 
виняток з правил – декілька авто-

бусів купили, але загалом погоди 
вони не роблять, тому що наші 
маршрутки можна сміливо на-
звати хлівами, сараями тощо. Я 
думаю, що громада, та й ви самі, 
водії, погодитесь з цим».

До того всього жоден з пере-
візників не зміг озвучити точної 
кількості пасажирів, яку вони 
перевозять. Керівник ГО «Захист 
прав споживачів громадського 
транспорту» Роман Мусійчук наго-
лошує, що перш за все необхідно 
проаналізувати пасажиропотік на 
кожному з маршрутів, а лише піс-
ля цього переглядати вартість.

«Перевізники не показують 
реальної кількості пасажирів», – 
переконує Роман Мусійчук.

Про те, що транспортна сис-
тема міста потребує змін, гово-
рять і самі перевізники, які не 
лише дублюють тролейбусні лі-
нії, але й одне одного. Кажуть, 
що існуюча система не конку-
рентна для перевізників і не-
зручна для пасажирів.

Підвищення вартості 
проїзду в маршрутках 
буде на совісті влади!

Якщо житомирські чинов-
ники та депутати міської ради 
усе ж таки дозволять пере-
візникам збільшити вартість 
проїзду, що це означатиме 
для пересічних мешканців?

Начебто причиною для підви-
щення вартості проїзду є зростан-
ня вартості матеріальних ресурсів, 
паливно-мастильних матеріалів і 
ремонту транспорту. Хоча вартість 
палива, у зв’язку із здешевлен-
ням долара, навіть зменшилася. 
Щодо інших витрат – вони явно 
не збільшилися на 60 %. Адже 
саме на 60 % планується збіль-
шити вартість проїзду.

Чи стоїть за збільшенням 
проїзду економічне обґрунту-
вання? Скоріше за все, ні. Адже 
розрахунку кількості пасажи-
рів, яку перевозять маршрутки, 
немає. Відповідно, не знаючи 
пасажиропотоку у маршрутках, 
неможливо робити жодних 
економічних розрахунків. Тому 
розмови, що саме 5 гривень – це 
обґрунтований тариф – маячня!

У сфері перевезень обер-
таються досить великі кошти, і 
власники маршрутів однозначно 
не працюють у збиток.

Власники маршрутів є або пред-
ставниками влади, або дуже на-
ближеними до неї людьми. Відпо-
відно міська влада діє не в інтересах 
пасажирів, а відстоює та переживає 
за перевізників та їхні прибут-
ки. Якби місцева влада в особі 
профільного заступника міського 
голови та начальника управління 
транспорту міської ради відсто-
ювали та думали про мешканців 
міста, то питання мало б стояти по-
іншому: якість послуг, а вже потім 
економічне обґрунтування вартості 
проїзду. Коли маршрутки будуть 
чистими, взимку теплими, а влітку 
обладнаними кондиціонерами, 
не будуть їздити переповненими 
пасажирами (наче шпроти в банці), 
їздити відповідно до графіку руху, 
особливо у вечірній час, коли водії 
будуть охайними, не лаятимуться 
та видаватимуть квитки – тоді мож-
ливо обговорювати збільшення 
вартості проїзду.

А те, що зараз нав’язується 
житомирянам – це підвищити 
вартість проїзду, але залишити 
незмінною якість послуг. Це не-
припустимо та неприйнятно. І, 
якщо це відбудеться, тоді стане 
очевидним – в чиїх інтересах 
працює наша влада.

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

Здорожчання проїзду – зовсім 
не гарантія появи нових маршруток
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Моя женская энергия.
Пятый секрет

Очень важно питаться здоровой, но 
главное – живой пищей. Для восстановления 
женской энергии это тоже важно, но еще 
важнее то, что женщина может наполняться 
через энергию приготовления пищи… через 
ритуал приготовления пищи. Для того чтобы 
Леди получала энергию от приготовления, 
есть важное условие – она должна хотеть 
приготовить что-то вкусное и с любовью. 
Самое главное – это ваше желание и 
настрой. Например приготовить манты, 
чтобы любимый человек попробовал новое 
блюдо, или тирамису, чтобы порадовать 
ребенка, потому что это его любимая 
сладость, понимаете ?! Должно быть 
внутреннее желание, которое окрыляет и 
зажигает энергетический огонек внутри 
женщины!

Например, любовь к приготовлению 
пищи и изысканная подача блюд для 
меня – очень важна атмосфера. Любовь к 
приготовлению пищи пришла ко мне вместе 
с любимым человеком! Я очень хотела его 
удивить, не только изысканным вкусом, но 
и красивой подачей. Да, пусть первое время 
я готовила с помощью телефонных советов 
мамы, также помогал Интернет. Например, 
во время приготовления ужина для меня 
особенно важна атмосфера, я всегда 
включаю мантры любви, я не готовлю 
в фартуке или халате, мне комфортнее 
всего в ажурном или кружевном нижнем 
белье. Зажигаю ароматическую свечку и 
приступаю к приготовлению блюд… также 
важно внутреннее состояние женщины, она 
должна быть спокойна (и в голове должны 
быть только положительные мысли), 
ведь от вашего настроения зависит еще 
и информация, которую вы передадите 
через еду всей вашей семье! И понимание, 
осознание этой важности будит в женщине 
энергию настоящей хозяйки!

Кулинария – все,  что  касается 
приготовления пищи, значительно 
поднимает уровень женской энергии. 
Женщина – хозяйка, которая умеет 
накормить и напоить. Не умеете готовить – 
учитесь, как и я. Умеете – тогда вы молодец, 
повышайте свое мастерство. А еще мой 
совет: осваивайте кухню какой-то страны, 
я начала с итальянской. И чаще делайте 
праздничный обед или ужин со свечами, 
красивой скатертью и изысканными 
блюдами. Воплощайте такие волшебные 
моменты в жизнь. Радуйте себя и близких!

Илона колодий – истина в тебе!
Вопросы автору можно  

задать по адресу: 
gloria.corporate@gmail.com

КолонКа

активісти зібралися під стінами ода на підтримку блокади

Жанна Беркута

У вівторок 14 берез-
ня під стінами Жито-
мирської облдержад-
міністрації зібралися 
небайдужі на під-
тримку блокади. 

Активісти запевняють, що 
житомирська влада не підтри-

мує їхньої ініціативи.
О 16:50 активісти вдерлися 

до кабінету голови Житомир-
ської ОДА Ігоря Гундича із пев-
ними вимогами:

«Ми вимагаємо відреагува-
ти на протиправні дії, вчинен-
ні правоохоронними органами 
стосовно учасників економічної 
блокади окупованих територій 
та окремих регіонів Донецької 
та Луганської області.

Також ми наполягаємо вне-
сти на розгляд Верховної Ради 
України питання про звільнен-

ня Авакова Арсена Борисовича 
з посади Міністра внутрішніх 
справ та звільнити з посади за-
ступника голови національної 
поліції Амброськіна В’ячеслава 
Васильовича.

Сам же Ігор Гундич комен-
тує дану ситуацію, пов’язану з 
блокадою, так: «Про блокаду я 
можу сказати лише одне, що я 
за конструктивний діалог. Тоб-
то на даний час так не можна 
ставити питання "ви підтри-
муєте блокаду, чи ні?" Це як 
би ви поставили питання "чи 

є Донбас на сьогодні територі-
єю України?" То як ми можемо 
підтримувати блокаду людей. 
Адже ми відвернемося від тих 
українців які там залишилися».

Також під час протесту до 
міського голови та голови ОДА 
звернулися занепокоєні мами 
діток з вадами зору, які навча-
ються в Житомирській спецш-
колі-інтернаті №1 з проханням 
не закривати закладу. Депутати 
зазначили, що це питання ще 
не вирішено і знаходиться в 
процесі розгляду.

«Паркова» корупція: посадовця 
якого комунального підприємства 
взяли на хабарі у 20 тисяч?

Затримання чер-
гового чиновника-
хабарника стало 
справжньою сен-
сацією. Дійшло до 
того, що деякі ЗМІ 
вже навіть «вичис-
лили» його ім’я та 
прізвище, в той час 
як правоохоронці 
відмовляються під-
тверджувати навіть 
назву підприємства, 
виходець якого «від-
значився».

Як повідомила прес-служба 
прокуратури Житомирської 
області, у понеділок, 13 берез-
ня, близько 16 години, слідчі 
прокуратури області спільно 
зі спецпідрозділом «К» регі-
онального Управління СБУ в 
ході проведення слідчих дій за-
тримали заступника директо-
ра комунального підприємства 
під час отримання ним хабара 
у розмірі 20 тисяч гривень.

Правоохоронці встанови-
ли, що посадовець вимагав 
у директора товариства з об-
меженою відповідальністю 
неправомірну вигоду в обмін 
на обіцянку залучити його до 
виконання субпідрядних робіт 
на об’єктах комунальної влас-
ності, які мали проводитися 
коштом міського бюджету.

Чиновник систематично 
отримував від 10 до 30 % «відка-
ту» від підприємців за гаранту-
вання бути підрядником з про-
ведення робіт на об’єктах, що 
перебувають на балансі КП. 
Попередньо оперативники 
спецслужби задокументували 
одержання посадовцем ще 40 

тисяч хабара.
Тим часом у пресі з’явилася 

інформація, що затриманим 
виявився заступник директора 
КП «Парк» Житомирської місь-
кради Вадим Поповіченко. Під 
час затримання співробітники 
Служби безпеки України ви-
лучили у зловмисника посвід-
чення помічника-консультанта 
народного депутата України 
та посвідчення уповноважено-
го представника департаменту 
сприяння та контролю за ді-
яльністю правоохоронних ор-
ганів Міністерства юстиції.

Однак прес-служба СБУ в 
Житомирській області цієї ін-
формації не підтверджує.

«Наразі ми не можемо 
підтвердити, що це саме КП 
«Парк», оскільки це супер-
ечить нашим правилам. Ми 
не уповноважені до рішення 
суду оприлюднити назву під-
приємства», – повідомили нам 
у прес-службі.

А от міський голова Сергій 
Сухомлин виявився більш ба-
лакучим і розповів журналіс-
там 14 березня під час брифін-
гу, що затриманим хабарником 
дійсно виявився Поповіченко.

«Так, я можу підтвердити 
те, що затриманим є заступ-
ник директора КП «Парк» 
Вадим Поповіченко. Більше 
того, минулого року у мене 
була зустріч із директорами 
комунальних підприємств, за 
деякими з яких ми показали 
результати аудиту – це «Зе-
ленбуд», УАШ, КП «Парк». За 
результати цього аудиту всі 
матеріали були передані до 
правоохоронних органів. Після 
цієї зустрічі я сказав, що робо-
та з наведення ладу триватиме: 
хто не готовий працювати в 
таких умовах – може написати 
заяву і піти добровільно. Дехто 
наданою можливістю скорис-
тався. Щодо інших я сказав, що 

спуску не буде, а вчорашнє за-
тримання підтвердило мої сло-
ва», – прокоментував мер.

Разом з тим ввечері поне-
ділка прокуратура проводила 
обшук у кабінеті секретаря 
Житомирської міськради На-
талії Чиж.

«Обшуки проводилися в 
ході досудового розслідування 
співробітниками слідчого відді-
лу прокуратури Житомирської 
області й стосуються кримі-
нального провадження за фак-
том одержання хабара заступ-
ником керівника комунального 
підприємства. У рамках цього 
кримінального провадження 
проводилися обшуки щодо 
причетності або непричетності 
службових осіб до виявлено-
го факту», – пояснили у прес-
службі прокуратури.

Як відобразиться дана ситу-
ація на секратарі міськради На-
талії Чиж – Сергій Сухомлин 
поки що коментувати не став.

«Є таємниця слідства, тобто 
я не коментую і не можу роби-
ти висновки за правоохоронні 
органи. У мене поки немає під-
став, аби вживати якісь заходи 
щодо секретаря міської ради», – 
зазначив міський голова.

Нині слідчий відділ проку-
ратури Житомирської області 
проводить досудове розсліду-
вання кримінального прова-
дження за фактом вимагання 
та одержання службовою осо-
бою неправомірної вигоди, 
за ч. 3 ст. 368 КК України. За 
злочини такої категорії перед-
бачено позбавлення волі на 
строк від п’яти до десяти років 
з позбавленням права обійма-
ти певні посади чи займатися 
певною діяльністю на строк 
до трьох років, з конфіскацією 
майна.

На даний час вирішується 
питання про обрання хабарни-
ку запобіжного заходу та від-
сторонення від посади.
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Весняний призов: 
кого і коли заберуть до армії 2017-го

Марина Михальчук

Уже в квітні цього 
року в Україні роз-
почнеться весня-
ний призов до армії 
України.

За кілька місяців в Україні 
відбудеться призов на строкову 
службу до армії. Військова мо-
білізація наразі не планується, 
проте в рамках призовної кам-
панії до армії заберуть українців 
віком до 27 років.

За законодавством на служ-
бу призиваються юнаки віком 
від 20 до 27 років, які перебу-
вають на військовому обліку. 
Збройні Сили України регуляр-
но проводять приписну компа-
нію у військкоматах і забирають 
на службу на 1,5 року. Ті люди, 
кому виповнилося 18-19 років, 
також можуть піти служити в 
армію добровільно. При цьому 
в зону військових дій строкови-
ків не залучатимуть. Також, від-
повідно до закону про військову 
службу, призовникам покладе-
на одноразова матеріальна до-
помога в розмірі двох прожит-
кових мінімумів.

«Громадянам, які призива-
ються на військово-строкову 
службу в особливий нинішній 
період, окрім грошового забез-
печення як військовослужбов-
ців, для них зберігається робоче 
місце. При цьому військкомати 
враховуватимуть родинні об-
ставини», – зазначив заступник 
військового комісара по роботі 
з особливим складом Житомир-
ського ОВК полковник Олек-
сандр Рець.

Призов на строкову службу 
в Україні відбувається навес-
ні і восени кожного року. Од-
нак, поки ще невідомо, скільки 
мешканців Житомира і області 
потраплять до весняного при-
зову. Минулого року на вій-
ськово-строкову службу восени 
було призвано по Житомир-
ській області 616 осіб.

В березні цього року вже роз-
почали свою роботу медичні ко-
місії. А призов у Житомирі від-
будеться у квітні-травні.

«На початку цього місяця 
для проходження медичної ко-
місії до військкоматів почали 
викликати призовників. Це ро-
биться для того аби визначити 
ступінь придатності до військо-
вої служби», – розповів заступ-
ник начальника відділу комп-
лектування та призову майор 
Андрій Лазаренко.

Варто зазначити, що Законом 
України про військовий обов’язок 
і військову службу зазначено, що 
всі призовники зобов’язані при-
їхати за персональними пові-
стками до військового комісарі-
ату у зазначений термін. Якщо 

така повістка не надійшла, при-
зовник має з’явитися у 10-денний 
період після набуття чинності 
указу Президента про черговий 
призов громадян на військово-
строкову службу.

За неявку призовника у за-

значений термін передбача-
ється адміністративна відпо-
відальність. А за ухилення від 
призову на строкову службу 
призовникові загрожує обме-
ження волі на строк до трьох 
років (ст. 335 ККУ).

Марина Михальчук

Подати документи 
для реєстрації шлюбу 
можна як у звичному 
паперовому форма-
ті у самому відділі 
ДРАЦС, так і через 
мережу Інтернет, 
просто сидячи у себе 
вдома.

Щоб громадянам було 
зручно користуватися новими 
електронними сервісами, Мі-
ністерство юстиції запустило 
веб-портал «Звернення у сфе-
рі державної реєстрації актів 
цивільного стану» за адресою 
dracs.minjust.gov.ua. Для цьо-
го потрібно зайти на цей веб-
портал й зареєструватися.

Саме для того аби здійснити 
реєстрацію, потрібно ввести логін 
і електронну адресу, на яку від-
разу надійдуть логін та пароль, 
що будуть ключем-входом до осо-
бистого кабінету заявника. Тут ви 
отримаєте доступ до заповнення 
реєстраційних форм і заяв. Корис-
тувачем веб-порталу може бути 
будь-яка фізична особа, яка має 
намір подати заяву або звернення. 
Відповідно заява є документом, 
надісланим із накладеним елек-
тронним цифровим підписом. Ви-
ходить, ви лише надсилаєте заяву 
із потрібними сканованими до-
кументами. У день, коли ця заява 
надходить, працівник відділу реє-
страції актів цивільного стану роз-
глядає папери і надає відповідь, у 
якій зазначає дату отримання сві-
доцтва про шлюб.

Працівники РАЦС зазнача-
ють, якщо у вас немає електро-
нного цифрового підпису, мож-
на подати онлайн звернення для 
того, аби оформити заяву. Таке 
звернення розглядається відразу. 

Але у цьому випадку ви маєте 
впродовж трьох днів прийти до 
відділу, аби підписати заяву про 
реєстрацію шлюбу. Це реєстра-
ція звернень про прийом, а не 
заява. Щоб не стояти в черзі, вам 
буде вказана дата і час.

Аби отримати електронний 
цифровий підпис, знадобляться 
такі документи: паспорт, іденти-
фікаційний код та заява відпо-
відного змісту. У ДФС ця послуга 
безкоштовна, а в «Національних 
інформаційних системах» обі-
йдеться вам близько 50 гривень 
(тоді електронний підпис буде 
дійсний протягом року) і близь-
ко 100 гривень (електронний під-
пис діятиме два роки).

Також (разом із можливістю 
зареєструвати шлюб онлайн) 
можна звернутися з питання-
ми про розірвання шлюбу, змі-
ну прізвища, повторну видачу 
свідоцтва про реєстрацію акту 
цивільного стану, надання ви-
тягу з реєстру, внесення змін до 
актового запису.

Шлюб «одним кліком»: відтепер 
зареєструвати стосунки можливо онлайн

 ● Ті, хто утримує непрацездатну матір або батька чи іншого родича.
 ● має дитину віком до трьох років
 ● Самостійно виховує дитину (без матері)
 ● має двох і більше дітей
 ● має вагітну дружину або дружину-інваліда
 ● Є сиротою
 ● має тимчасові проблеми зі здоров’ям
 ●  молодше 21 року і при цьому отримує освіту за денною формою
 ● вчителі (на весь період роботи за фахом)
 ● медики (на весь період роботи за фахом)
 ● Священики (на весь період роботи за фахом)
 ● Поліцейські (на весь період роботи за фахом)
 ● Підозрювані у кримінальних злочинах

 ● непридатні за станом здоров’я
 ● Чоловіки  старші 27 років

Хто має право на відстрочку від служби:

Хто може отримати звільнення від призову до армії:
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Леонід
ГроМік,

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

Нове народження 
старих ідей – цикл 
Джеймса Аткінсона  

Історія створення двигуна 
з циклом Джеймса Аткінсона 
зародилася в далекому ми-
нулому.

Почну з  того,  що перший 
класичний 4-тактний двигун 
був створений німцем Ніколау-
сом Отто 1876 року. Цикл тако-
го двигуна – впуск, стиснення, 
робочий хід, випуск.

Всього через 10 років після 
винаходу двигуна Отто англієць 
Джеймс Аткінсон запропонував 
модифікувати німецький дви-
гун.  (Він залишається 4-так-
тним, але перші 2 такти стають 
коротшими, а 2 останні – до-
вшими).

Джеймс реалізував цю схему 
за допомогою зміни довжини 
ходів поршнів. Але у 1887 році 
така модифікація двигуна Отто 
не знайшла підтримку, не див-
лячись на те, що продуктивність 
збільшувалася на 10%.

Американець Ральф Міллер 
в 1947 році зумів спростити 
механізм, запропонований Ат-
кінсоном, зменшивши втрати 
випуска. В його двигуні об’єм 
камери згорання менший при 
незмінному робочому об’ємі, 
але ступінь тиску вищий, хід 
поршня – більший. Цікавий такт 
впуска – поршень доходить до 
нижньої «мертвої точки», потім 
підіймається, залишаючи впус-
кний клапан відкритим до поло-
вини поршневого хода, частина 
паливної суміші повертається до 
впускного колектору.

Двигун  Атк інсона знижує 
паливні втрати, малу вірогід-
н і ст ь  д ето н а ц і ї  д в и гу н а  да є 
зменшення тиску палива з 10 
до 8, малі витрати пального, 
економічність , екологічність та 
високий ККД.

Істотний недолік – двигун 
може «заглохнути» при малих 
обертах двигуна. Тому двигун 
дуже добре прижився на гібри-
дах. Першими користувачами 
цикла Аткінсона не так давно 
(1997 р), стали японські фірми 
Mazda. Однією з найвідоміших 
компаній,  яка  використовує 
двигун Аткінсона, є «Toyota», 
де випускають 5 моделей авто-
мобілів . Такі ж двигуни вико-
ристовують 4-и моделі «Leхus», 
а «Форд» та «Нісан» розробили 
свої моделі гібридів з двигуна-
ми Аткінсона.

КуточоК

ВоДІЯМузична майстерня «Амадеус» 
відсвяткувала свій 4-й День народження

Жанна Беркута

У неділю 12 берез-
ня в РК «Плаза» свій 
День народження 
відсвяткувала музич-
на майстерня «Ама-
деус». На честь свята 
організаторами було 
влаштовано день від-
критих дверей.

Кожного року день наро-
дження школи відзначають 
грандіозним концертом, і 
цей рік не став винятком. Усі 
присутні мали можливість 
насолодитися дружньою ат-
мосферою та незрівняними 
виступами за участю вихован-
ців школи та учнів хореогра-
фічного театру «Енергія».

Тетяна Мельниченко – ор-

ганізатор свята та засновник 
«Амадеуса» – розповідає: «На 
святі виступали учні музич-
ної майстерні «Амадеус», але і 
гостей також запросили. У цей 
день нас привітали друзі – те-
атр хореографії «Енергія» під 
керівництвом Ольги Глібко, – 
ділиться Тетяна Мельничен-
ко. – Цього року «родзинкою» 
заходу був живий інструмен-
тальний супровід виступів 
вихованців школи. Ми зро-
били це, аби наші учні могли 
спробувати створити нову, 
живу музику».

На заході також були при-
сутні інформаційні партнери: 
«20 хвилин», «0412», «Моє Міс-
то», «Ukrainian Magazine», «Ре-
портер» та інші партнери, що 
допомогли влаштувати свято: 
кондитерська «Ненажерка», Між-
народний благодійний фонд 
«Сім’я», РК «Плаза», рекламне 
агентство «Magic», всеукраїн-
ський профорієнтаційний фес-
тиваль «Citi Work Fest» та інші.

Також під час святкового 
концерту проводили різнома-
нітні розіграші та конкурси. 
Переможцям розважальної 
програми вручили «смачні» 
подарунки. Наприкінці свя-
та учням музичної майстерні 

«Амадеус» підготували чудо-
вий подарунок. У кондитер-
ській «Ненажерка» спеціаль-
но приготували торт, яким 
пригощали не тільки «іме-
нинників», а й усіх запроше-
них гостей.

Марина Михальчук

Його вірші та го-
лос дарують чарівну 
насолоду. Іноді «без-
жальність» пера зму-
шує творити до ран-
ку, проте, які потім 
виходять шедеври…

Він пише про емоції, силу та 
безмежну красу життя та жін-
ки. Нелегка доля цієї людини 
не змусила його впасти на колі-
на. Поет, прозаїк, аматор -фото-
граф, автор й виконавець своїх 
пісень на гітарі та просто чудова 
людина – Костянтин Куліков. 
Його погляд – звичайний, але 
лише слово і відразу розумієш, 
що талант не можливо зламати.

Дитинство  
котилося степом…

Народився Костянтин у Казах-
стані, в Уральській області. У роди-
ні хлопчик був третьою дитиною, 
брат і сестра старші на 12 і 13 років. 
Мамі було за 40 років, татові за 53 
роки, таких тоді називали «пізні-
ми». У школі Костя нічим значно 
не відрізнявся від інших. Почи-
наючи з травня і до жовтня, він з 
батьком у степу пас корів. Череди 
в Казахстані великі, голів двісті-
триста, тому окрім степу в дитин-
стві хлопчина ніде і не бував. Бать-

ка не стало в 1980 році, коли Кості 
ще не виповнилося п’ятнадцяти, 
відтоді й жив самостійно.

«Батьки мене любили, але 
через деякі труднощі у родині, 
іноді було дуже тяжко», – розчу-
люється Костянтин Куліков.

Творити, писати вірші почав 
з тринадцяти років, паралельно 
сам вчився грати на гітарі і скла-
дати пісні. Були й розваги: рибал-
ка та улюблена справа. Костянтин 
говорить, що захоплювався спор-
том і в школі був одним з кращих 
спортсменів, завжди їздив на ра-
йонні та обласні змагання з легкої 
атлетики, лижні гонки, біатлон. 
Пізніше, закінчивши десятий 
клас, виїхав з села до Уральська, 
там працював токарем на заводі. 
Пропрацював майже рік, але пе-
ред призовом до армії повернув-
ся додому і ще пару місяців пра-
цював трактористом.

Юність швидко перетворилася 
на доросле життя

Строкова служба пройшла 
у Хабаровському краї і в само-
му Хабаровську. Костя любив це 
місто, та й служба тоді не здава-
лася важкою. Спочатку вступив 
до МДТУ ім. Н.Е. Баумана, де 
вчився півтора роки, брав участь 
у змаганнях з лижних перего-
нів і став кандидатом у майстри 
спорту. Невдовзі повернувся до 
села і працював спортивним 
методистом. Але у останні роки 
Союзу на роботі перспективи не 
було, тоді він і повернувся туди, 
де «виходило» – до армії.

Найкращі часи були у Школі 
прапорщиків у Бердичеві, яку за-
кінчив з відзнакою, а потім – місто 
Балхаш. Тоді успіх був у всьому: 
у службі, відпочинку, і писалося 
легко. У ті роки й одружився, але 
після остаточного розвалу Союзу 
на прохання дружини виїхав на 
історичну батьківщину, в Україну. 
Так і перевівся до Житомира.

Фатальна травма і самотність, 
що подарувала історію

Коли у 1994 році народилася 
дочка, чоловік почувався дійсно 
щасливим, але у 1995 Костянтин 
зірвався з парашутної вишки (при-
близно 27 метрів) і отримав страш-
ну травму – перелом хребта.

За деякий час з дружиною 
почалися непорозуміння. Вже за 
рік родина розлучилася, у тому 
ж році померла сестра, а при-
близно за рік не стало спочатку 
мами, потім брата. Талановитий 
чоловік залишився абсолютно 
один, практично без допомоги і 
документів (потрібно було багато 
оформляти). Ось тоді почалося 
найцікавіше, тоді він став дізна-
ватися сутність людей.

Після травми п’ять років Кос-
тянтин катався в інвалідному 
візку, але посилено займався від-
новленням, в тому числі фізично. 
Саме у той час і з’явилося багато 
нових пісень і віршів. У скрутну 
хвилину на ноги допомогла стати 
друга дружина поета, яка була і 
другом, і коханою. 

У 1998 році митець органі-
зував літературну групу «Про-

вінція», випустив з десяток аль-
манахів під такою ж назвою, 
зробив кілька літературних ви-
став і став популярним. Пізніше, 
через деякі причини сам орга-
нізував молодіжний клуб «Роза 
Єрихону», який надалі був пе-
рейменований на «Оксію». Цей 
клуб зареєстрували як міську 
молодіжну організацію.

У свій час «Оксія» досягла ве-
личезних успіхів, серед її учасни-
ків безліч талановитих поетів, му-
зикантів, художників, лауреатів 
міжнародних та Всеукраїнських 
конкурсів і фестивалів. Клуб 
протягом десятка років прово-
див щорічно по три фестивалі: 
«Марафон Оксія», «Художнього 
читання поезії житомирських 
авторів», «Авторської пісні». Тоді 
було проведено багато виставок, 
концертів, вистав та видано біль-
ше десятка альманахів.

В цей період Костянтин пра-
цював і розвивався як автор, 
отримав перемоги в безлічі між-
народних та Всеукраїнських літе-
ратурних фестивалів і конкурсів, 
а також авторської пісні. Плідна 
робота велася аж до 2014 року. По-
тім, за станом здоров’я, він передав 
«Оксію» Вадиму Жалюку.

Нині цей неймовірно талано-
витий чоловік більше працює з 
гітарою. Написав кілька музич-
них п’єс і нових пісень. Вірші пи-
шуться рідше, але «якісно», якщо 
так можна говорити про поезію. 
Вже підготовано п’ятитомник до 
видання, є велика надія, що його 
можна видати. Мабуть, це і є за-
раз – справа його життя.

костянтин куліков. Життя на кінчику пера
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Микола Корзун

Про сесію Жи-
томирської міської 
ради, перша «серія» 
якої проходила 9 
березня 2017 року, на-
писано вже чимало. В 
основному про те, як 
на сесію завітала «бри-
гада» айдарівців, про 
словесну перепалку, 
яка проходила у залі 
між активістами та 
міським головою, про 
звернення щодо під-
тримки учасників 
блокади на сході Укра-
їни, яке депутати Жи-
томирської міськради 
знову не підтримали.

Між тим, головна подія, яка 
відбулася у ході першого пленар-
ного засідання сесії, залишилася 
«в тіні». Йдеться про 282 мільйо-
ни коштів так званого бюджету 
розвитку, який депутати роз-
поділили вже під саму «завісу» 
пленарного засідання.

Куди витратили  
400 мільйонів і як  
прожити на 282?

Важливості сесії, яка розпо-
діляє бюджет розвитку міста, 

житомиряни у масі своїй зовсім 
не розуміють. Хтозна, наскільки 
чітко уявляє ступінь своєї від-
повідальності кожен з 29-и де-
путатів, які віддали свій голос 
за розподіл бюджету розвитку 
міста у 2017-у році. Найпершим 
чином депутати мали б проана-
лізувати ефективність викорис-
тання коштів бюджету розвитку 
Житомира у 2016-у році. Адже 
торік сума бюджету, виділених 
на «розвиток», була значно біль-
шою, ніж тепер і сягала майже 
400 мільйонів гривень. Але гро-
ші пішли на Михайлівську, на 
тротуари вздовж центральних 
вулиць міста, на ремонт під-
вісного пішохідного мосту у 
парку ім. Гагаріна, на шкільну 
астрономічну обсерваторію, на 
облаштування «Будинку україн-
ської культури», на ремонт біля 
пам’ятника Шевченка і розпо-
чатий гармидер на розі вулиці 
Ольжича. Реально відповісти, 
наскільки корисно та ефектив-
но витрачались кошти бюдже-
ту розвитку у 2016-у році, поки 
що не зміг ніхто. Вочевидь, саме 
тому мер Житомира Сергій Су-
хомлин досі не прозвітувався пе-
ред громадою міста про перший 
рік своєї діяльності як очільника 
міської влади.

А тепер про розвиток у 2017-у. 
Зрозуміло, у Житомирі треба 
буде завершувати те, що розпо-
чато минулого року, але чи пе-
редбачає нинішній бюджет на 
це кошти, невідомо. Нещодавно, 
якраз напередодні «бюджет-
ної» сесії, міський голова чітко 
окреслив свій черговий «дед-
лайн» – термін, до якого Жито-
мир має бути гранично чистим, 

охайним і доглянутим. Йдеться 
про третю декаду травня 2017-го, 
коли Житомир збирається пиш-
но і масштабно відзначити Дні 
Європи в Україні. З такого при-
воду до нашого міста прибуде 
чимало закордонних гостей, 
а тому варто не осоромитись. 
Скільки коштів для цього знадо-
биться – знову ж таки, не зовсім 
зрозуміло. Завершити ремонт на 
Михайлівській (включно із обла-
штуванням фонтану біля «Смо-
ленська»), впорядкувати вже 
розриті тротуари можна було б 
за місяць-півтора. Це, якщо все 
буде добре, якщо підрядник (чи 
підрядники) працюватимуть на 
совість. Але чи будуть для цього 
кошти? Сесія із «розвитку» на 
такі питання не відповіла. Най-
перше, що запам’яталося з нових 
планів та проектів на 2017-й рік – 
чергове переоснащення при-
міщення Житомирської міської 
ради. На комп’ютерне оновлен-
ня мерії Житомира у 2017-у році 
заплановано аж 737 тис. гривень. 
Це – для роботи із реєстром гро-
мади (305 тис. + 195 тис. грн), а 
також на закупівлю антивірус-
ного програмного забезпечен-
ня (237 тис. грн) Ще 200 тисяч 
гривень має бути витрачено на 
закупівлю планшетів для депу-
татського корпусу. Складається 
враження, що депутати Жито-
мирської міськради – найбідні-
ші у Житомирі люди і знайти 
4-5 тисяч гривень на придбання 
планшету (якщо у депутата його 
ще немає) для них – велика про-
блема. Особливо, якщо врахува-
ти, що у середовищі депутатів 
є чимало підприємців, які при-
їздять на сесію на гарних і ко-
штовних автомобілях. Наскіль-
ки «дірявим» виявиться бюджет 
розвитку 2017 року, сказати важ-
ко. Але те, що дірявий дах Жи-
томирської міської ради вимагає 
майже 1,5 мільйона гривень – не 
вельми гарна новина. Проте що 
поробиш? Виявляється, у при-
міщенні міської ради треба ре-
монтувати, або навіть – модерні-
зувати саму сесійну залу. Хтось 
(здогадайтесь з трьох разів) вже 
вирішив відмовитись від трибу-
ни, з якої проголошувались голо-
вні промови та виступи, а тепер 
йдеться й про зняття подіуму, 
на якому досі розташовані столи 
для президії. Подіум, як ознака 
старомодних «пережитків», зні-
муть, а на його місце закуплять 
нові меблі, які можна буде легко 
винести (і так само – занести). І 
все це керманичі міста прагнуть 
зробити для того, щоб у залі 
міськради обов’язково проходи-
ли…концерти симфонічної му-

зики. Звідкіля виникла така ідея, 
яка потребуватиме не лише кло-
поту, але й грошей, здогадатися 
не важко. Виявляється, найбіль-
шим поціновувачем музичної 
класики є сам мер Житомира.

Про всі видатки бюджету 
розвитку на 2017-й рік одразу 
й не скажеш, але «найпершим 
чином» повідомимо, що 15 міль-
йонів гривень підуть з міського 
бюджету на добудову (чи відбу-
дову) приміщення міської гімна-
зії № 3. Ще 7 мільйонів гривень 
передбачено у 2017-у році на 
будівництво спортивної зали у 
ЗОШ № 10. А завершення пере-
оснащення дитячого навчаль-
ного закладу № 58 обійдеться 
бюджету міста у 6,5 млн грн. 
Свої мільйони збирається осво-
їти у 2017-у році й житомирська 
медицина. Поки що відомо, що 
2 млн 450 тис. грн.. планується 
витратити на електронну про-
граму «Поліклініка» для того, 
щоб запровадити облік і реє-
страцію пацієнтів та відвідувачів 
медустанов «через комп’ютер». 
На облаштування туалетів у 
поліклініці «на Бульварі» за-
плановано 347 тис. гривень, а на 
ЛОР-відділення міської дитячої 
лікарні – 1 мільйон гривень. Ще 
один мільйон гривень доведеть-
ся витратити на облаштування у 
Житомирі амбулаторій сімейно-
го лікаря. 3 мільйони і 200 тисяч 
гривень міський бюджет «роз-
витку» передбачив для закупів-
лі семи квартир для учасників 
АТО, а майже 3 мільйони дове-
деться витратити для того, щоб 
завершити облаштування спор-
тивно-ігрових майданчиків на 
Бульварі Польському, на вулицях 
Героїв - десантників та Вокзаль-
ній. Стратегічним пунктом роз-
витку Житомира у 2017-у році 
стане реконструкція стадіону 
«Спартак», куди з міського бю-
джету спрямують 10 мільйонів 
гривень. Вже другий рік поспіль 
«свої» 2,5 мільйонів гривень ви-
магає створений торік муніци-
пальний футбольний клуб «По-
лісся». Про виступи «Полісся» у 
другій лізі чемпіонату України 
зараз говорять тихіше, але гроші 
«на футбол» депутати все ж таки 
виділили.

На все, як завжди,  
не вистачає!

Деякі «дрібниці», які обчис-
люються сотнями тисяч гри-
вень, депутати не забажали фі-
нансувати з міського бюджету, 
але деякі новації міський бю-
джет розвитку у 2017 році все 
ж таки профінансує. Напри-

клад, на головному житомир-
ському сміттєзвалищі незаба-
ром встановлять аж 6 камер 
відеоспостереження. Мабуть, 
для того, щоб ніхто сторонній 
не міг потрапити на важли-
вий стратегічний об’єкт. І для 
цього потрібно буде витрати-
ти аж 180 тисяч гривень. А ось 
200 тисяч гривень, які «проси-
ли» керівники «Житомиртран-
спорту» на популяризацію 
програми із запровадження 
електронного квитка, депутати 
вирішили не витрачати. Така 
ж доля спіткала і археологічні 
дослідження на вулиці Вели-
кій Бердичівській, які депута-
ти вирішили не проводити. На 
їхню думку, вистачить скляно-
го покриття над віднайденим 
«льохом» чи складом колиш-
нього магазину.

Звичайно, це далеко не по-
вний перелік витрат бюджету 
розвитку Житомира у ниніш-
ньому році. Депутати й самі 
не зовсім розуміють, скільки 
коштів у бюджеті розвитку 
потрібно зарезервувати для 
того, щоб у майбутньому мож-
на було б вирішувати нагаль-
ні і «гарячі» міські проблеми. 
Адже, наприклад, профінан-
сувати житомирські ПТУ до-
ведеться не лише у січні та лю-
тому, а вже точно – у березні, 
квітні, травні тощо Щоправда, 
точні обсяги такої фінансової 
підтримки професійно-техніч-
них закладів поки що невідомі, 
бо навесні та влітку міська вла-
да просто змушена буде про-
вести певні «оптимізаційні» 
реформи. Так само важко пе-
редбачити, скільки мільйонів 
доведеться «кинути» з міського 
бюджету на підтримку роботи 
міського електротранспорту, 
міськводоканалу, а можливо – 
й «Житомиртеплокомуненер-
го». Це – найважливіші для 
житомирян підприємства, й 
порівнювати їх із бажаннями 
послухати симфонічну музи-
ку у сесійній залі міської ради 
поки що не варто. Варто дода-
ти, що депутати і, насамперед, 
керівництво міста, як завжди, 
сподіваються на перевиконан-
ня міського бюджету (внаслі-
док чого витрати на «розвиток» 
можуть корегуватися). Але то 
все відкладається на потім, на 
осінь, коли загальна картина 
господарського життя міста 
стає виразнішою. Поки що орі-
єнтуємось на травневі Дні Єв-
ропи і наведення у Житомирі 
елементарного порядку. Ну, 
а далі – наскільки вистачить  
коштів?

У 2017-у розвиток Житомира 
суттєво «пригальмує»
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Що таке безоплатна 
вторинна правова 
допомога та як 
ї ї отримати?

Безоплатна вторинна пра-
вова допомога – це правова 
допомога, що надається для 
захисту прав людини в суді за 
рахунок коштів Державного 
бюджету України.

ХТо МАЄ ПрАВо нА БВПд?
 ● особи, середньомісяч-

ний дохід, яких не перевищує 
двох розмірів прожиткового 
мінімуму, а також інваліди, які 
отримують пенсію або допо-
могу, що призначається замість 
пенсії, у розмірі, що не переви-
щує двох прожиткових мініму-
мів для непрацездатних осіб;

 ● діти-сироти, діти, по-
збавлені батьківського піклу-
вання, діти, які перебувають 
у складних життєвих обста-
винах, діти, які постражда-
ли внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів;

 ● внутрішньо переміщені 
особи та особи, що претенду-
ють на такий статус;

 ● ветерани війни та осо-
би, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та осо-
би, що претендують на такий 
статус;

 ● затримані особи.
Вичерпний перелік осіб, які 

мають право на БВПД наведен-
ні у статтях 13, 14 ЗУ «Про без-
оплатну правову допомогу».

кУдИ ЗВерТАТИСЯ дЛЯ 
оТрИМАннЯ БВПд?

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, 28Г, 
тел.: (04142) 5-09-45,49

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

Що ПоТріБно дЛЯ ЗВер-
неннЯ до ЦенТрУ ПрАВоВоЇ 
доПоМоГИ?

Зателефонувати до центру 
правової допомоги або на 
єдиний телефонний номер 
системи БПД 0-800-213-103.

Проконсультуватися з фа-
хівцями центру щодо права на 
правову допомогу за рахунок 
держави, часу візиту та необ-
хідних документів, які треба 
взяти із собою для консультації.

Скласти письмове звер-
нення про надання БВПД, 
завітавши до центру правової 
допомоги.

Подати документи разом 
із зверненням для підтвер-
дження приналежності  до 
однієї з визначених ЗУ «Про 
безоплатну правову допомогу» 
категорій осіб.

КолонКаЮрій мойсеєв: «Політика – дещо 
брудна справа, і я відчув це на собі»

Анастасія Кузьмич

Журналісти «20 
хвилин» продовжують 
спілкуватися з депута-
тами Житомирської 
міської ради в рамках 
проекту «Твій місцевий 
депутат» і дізнаватися 
про їхні здобутки, які 
пішли на користь жи-
томирянам.

Цього разу ми вели розмову з 
депутатом Житомирської міської 
ради, головою депутатської фрак-
ції «Політична партія «Блок Петра 
Порошенка "Солідарність"», очіль-
ником постійної комісії з питань 
бюджету, економічного розвитку, 
комунальної власності, підпри-
ємництва, торгівлі та залучення 
інвестицій Юрієм Мойсеєвим, ко-
трий поділився своїми враження-
ми про роботу міської ради.
� «20»: Коли і чому виріши-

ли балотуватись у депутати 
міської ради?

– Я депутат міської ради вже 
другого скликання. Вперше став 
депутатом ще у 2010 році. Чому ви-
рішив стати депутатом? Я виріс на 
Мальованці й завжди мав бажан-
ня змінити цей район. Традиційно 
склалося враження, що Мальо-
ванка – це окраїна міста, і головне, 
щоб гарно було лише в центрі. Для 
того, щоб дійсно зробити район 
кращим, депутат має бути вихід-
цем з цього району, знати і пере-
живати за нього. Тому і вирішив 
балотуватися в депутати.

Головна моя умова була – жод-
них списків. Тоді ми працювали в 
команді «Фронту Змін», але я йшов 
все одно як «мажоритарник». Мені 
самому було цікаво, щоб люди голо-

сували за моє прізвище і щоб я сам 
ніс відповідальність за ту програму, 
яку презентував перед людьми. 
Пропрацювавши 5 років, я підготу-
вав звіт і в результаті люди обрали 
мене вдруге, дали «аванс» довіри.
� «20»: Чи не шкодуєте про 

прийняте рішення?
– Не шкодую. Я познайомився з 

багатьма цікавими людьми, у яких 
чомусь навчився. Але політика, як 
кажуть, справа дещо брудна, і я це 
теж відчув на собі – в якійсь мірі на-
вчився бути жорстким, бо для того, 
щоб був результат, щоб досягати 
ефективності – потрібно бути жор-
стким. Але мені було цікаво.
� «20»: До складу якої ко-

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

– Я очолюю постійну комісію 
з питань бюджету, економічного 
розвитку, комунальної власнос-
ті, підприємництва, торгівлі та 
залучення інвестицій. Це най-
більша комісія в Житомирській 
міській раді, яка налічує 13 депу-
татів і через яку проходить весь 
бюджет міста.

Наша комісія (також і за моєї 
ініціативи) запровадила мину-
лого року звіт за використання 
бюджетних коштів і звернула ува-
гу, що сьогодні кошти з міського 
бюджету в більшості випадків ви-
користовуються, м’яко кажучи, не 
зовсім ефективно. Також ми даємо 
рекомендації, щоб з організаціями 
та підрядниками, які неякісно ви-
конують свою роботу і викорис-
товують бюджетні гроші, просто 
розривали контракти. Ми пра-
цюємо над тим, щоб, по-перше, 
наповнити бюджет, а по-друге – 
ефективно його використовувати і 
за мінімальні кошти зробити яко-
мога більше.
� «20»: Чи є у вас власна при-

ймальня? Коли і з яких питань 
до вас можуть прийти люди? З 
якими питаннями найчастіше 
звертаються?

– Приймальня працює у моє-
му окрузі, на Мальованці, за адре-
сою вулиця Героїв Пожежних, 67а. 
Я приймаю там у понеділок і се-
реду з 10 до 17 години.

Більшість громадян, звісно, 
приходять стосовно доріг, тому ще 
це – найбільша проблема району 
Мальованка. Крім цього – освіт-
лення вулиць і провулків, вода і 
водовідведення, а також школи на 
території Мальованки – ЗОШ № 1 
та НВК № 11. Ну і, звісно, нікуди не 
подінуться звернення щодо мате-
ріальної допомоги.
� «20»: Чим ви можете їм ре-

ально допомогти?
– У першу чергу я – представ-

ник громадськості в Житомирській 
міській раді і все, що стосується, 
наприклад, доріг і освітлення – це 
все в моїх повноваженнях. Лише 
минулого року ми заасфальтували 
5 вулиць і провулків, цьогоріч пла-
нуємо заасфальтувати ще 3-4 вули-
ці. Також 70 % моїх «депутатських 
коштів» я витрачаю на допомогу 
навчальним закладам – парти, до-
шки, телевізори тощо.
� «20»: Яке рішення міської 

ради ви вважаєте найскандаль-
нішим або таким, яке шкодить 
городянам і Житомиру?

– Таких рішень насправді є ба-
гато. У «ТОПі № 1» скандальних 
рішень завжди були земельні пи-
тання, коли стосується виділення 
земельних ділянок для тих чи ін-
ших компаній або підприємств. 
Такі рішення завжди «на грані 
фолу». Особисто я за такі питання 
не голосую.

Є також ряд питань, коли ми 
починаємо грати у «велику політи-
ку а-ля Верховна Рада» – приймає-
мо якісь звернення до Президента, 
Кабінету Міністрів чи Голови Вер-
ховної Ради з проводу визнання 
якихось територій… Тобто ми пе-
реступаємо межу й переходимо 
від міста Житомира до всеукраїн-
ських питань. Насправді ефектив-
ність таких рішень нульова і на-
вряд це на користь житомирянам. 
Депутати міської ради повинні 
думати про місто й вирішувати 
місцеві проблеми.
� «20»: Що ви зробили як 

місцевий депутат для Жито-
мира?

– У першу чергу – це ремонт 
і асфальтування доріг. Друге – я 
обіцяв будівництво великого ка-
налізаційного колектору на вулиці 
Західній. Минулого року ми закін-
чили це будівництво, тож тепер у 
людей є можливість мати свою ка-
налізацію.

Ще за минулої каденції я роз-
робив проект рішення, в якому 
йшлося про те, щоб провести 
інвентаризацію (в першу чергу – 
приватного сектора), де відсутні 
каналізації і розробити хоча б на 5 
років програму щодо поступового 
будівництва каналізаційних ме-

реж у приватному секторі.
Крім цього, минулої каденції 

ми дуже гарно попрацювали «по 
освітленню» більш як 40 вулиць і 
провулків – встановили опори, су-
часні світлодіодні ліхтарі.

На цей рік плани ще більші. 
Наймасштабніше – побудувати на 
розі вулиць Троянівська і Радиві-
лівська сучасний сквер для меш-
канців району Мальованка. Про-
ект ми вже замовили.

Ще один задум – після запуску 
тролейбусу на Малікова ми роз-
глядали варіант запустити тролей-
бус і в район Мальованка. Вартість 
такого проекту близько 10 мільйо-
нів гривень, але вже сьогодні ми ве-
демо перемовини з міським голо-
вою і депутатським корпусом.

Ну й, звісно, те, що ми робимо 
постійно – ремонт доріг. Ми запла-
нували капітальний ремонт вулиці 
Березівської, частково заасфальту-
вати Західну і Барашівську.
� «20»: Чи вважаєте, що у 

місцевих депутатів є достатньо 
повноважень, аби впроваджу-
вати реальні зміни у місті?

– Повноважень, в принципі, 
достатньо. Єдине що – не завжди 
ми можемо задавати темп розви-
тку свого міста, тому що часто нас в 
цьому «тормозить» сама держава, 
оскільки забирає дуже великий 
фінансовий ресурс.

Але стосовно об’єму повно-
важень – їх досить. Питання в 
іншому – хто з якою метою в де-
путати йшов. Якщо, наприклад, 
представляти інтереси своїх ви-
борців і допомагати їм – це видно 
по депутату, по його рекомендаці-
ях, скільки депутатських звернень 
написав стосовно проблем свого 
округу… Якщо ж представляти 
свої бізнесові інтереси – це також 
видно. За минулої каденції таких 
депутатів при владі було набагато 
більше. У цій каденції більшість 
людей прийшли з баченням допо-
могти вирішити проблеми свого 
округу. З такими депутатами пра-
цювати набагато простіше.
� 20»: Як ви вважаєте, які 

першочергові кроки потріб-
но зробити для покращення 
Житомира?

– Повинна злагоджено працю-
вати команда міського голови, ви-
конавчих органів влади і депутатів 
міської ради. Коли розроблена 
стратегія міста, всі розуміють цю 
стратегію і працюють в цьому на-
прямку – думаю, ефективність і 
розвиток міста має майбутнє. Коли 
ж вмішується велика політика і де-
які депутатські фракції отримують 
«згори» вказівки за якісь проекти 
голосувати, а за якісь – не голо-
сувати – для мене це незрозуміло 
і неправильно. Якщо ти депутат 
міськради і тебе обрала громада 
Житомира – ти повинен думати не 
про своїх «покровителів», які дають 
вказівки, а про добробут городян.
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3-кімнатна, Крошня
844 687 грн

dom.ria.com/id/12280220
Наталя

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

(098) 808-99-71

перевірена квартира

10 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
899 183 грн

dom.ria.com/id/11806684
Альона

площа: 69/40/9 м²
поверх: 4/9, цегла
Затишна квартира в центрі міста,
косметичний ремонт, бойлер,
балкони засклені.

(067) 954-47-58

перевірена квартира

7 фото

3-кімнатна, Богунія
694 823 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
381 471 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
940 055 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
776 567 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

3-кімнатна, Центр
871 935 грн

dom.ria.com/id/11975230
Яніна

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

(097) 069-41-80

перевірена квартира

9 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
790 191 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
667 575 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
972 752 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

53
перевірені
квартири Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°

360°360°360°

360°360°
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Надія Анрійченко

Житомиряни на-
ввипередки жалі-
ються одне одному 
про великі суми ко-
мунальних тарифів, 
про ледь не щоденне 
подорожчання про-
дуктів у магазинах та 
на ринку. Чоловіче 
населення міста зде-
більшого нарікає на 
дороги, які цілу зиму 
прикривав сніг, а тут 
весна швидко оголила 
міські шляхи, проде-
монструвавши незбаг-
ненно велику кіль-
кість ям та вибоїн.

Але то все так, побутові про-
блеми, які люди бачать і змуше-
ні долати щодня, поступово зви-
каючи до чергового погіршення, 
як до звичайної зміни дня та 
ночі. Проте є речі, до яких звик-
нути не можна, які ще й досі 
обурюють людей, викликаючи 
при цьому купу неприємних 
емоцій і гіркоту неправди жит-
тя. Ось якраз ситуація із проява-
ми такої життєвої «неправди» і 
стала темою обговорення черго-
вого телевізійного ефіру «Клу-
бу експертів Житомирщини», 
який вже більше місяця щочет-
верга проводить свої засідання у 
актовому залі Житомирської об-
ласної бібліотеки імені Ольжи-
ча. Темою обговорення громад-
ських експертів 9 березня 2017 
року стала ситуація зі звільнен-
ням  керівників освітянських 
закладів у Житомирі. Йшлося 
про дошкільний навчальний за-
клад №32, навчально-виховний 
комплекс №11 і загальноосвітню 
школу №1 у місті Житомирі.

За словами тепер вже ко-
лишнього директора дитсадка 
№32 Ірини Куниці, історія з її 
звільненням з керівної посади 
вміщається у декілька епізо-
дів, кожен з яких завершувався 
оголошенням догани. І все це – 
протягом кількох місяців одно-
го року. Хоча попередні 32 роки 
педагогічного стажу Ірини 
Юріївни Куниці були увінчані 
лише подяками, грамотами та 
нагородами. Ось такий несподі-
ваний поворот у ставленні місь-
кого педагогічного начальства 

до керівника дошкільного на-
вчального закладу пояснюється 
банально просто – на керівну 
посаду треба було призначити 
«потрібну» людину. Причому, 
неоковирність та некоректність 
ситуації навколо директор-
ки дитсадка №32 видно навіть 
«неозброєним оком». Адже ще 
у жовтні 2016 року очолюваний 
Іриною Куницею дошкільний 
заклад був визнаний як бездо-
ганно підготовлений до ново-
го навчального року дитячий 
садочок. Але вже у грудні 2016 
року Ірину Юріївну покликали 
до кабінету начальника  місько-
го управління освіти Валентина 
Арендарчука і попросили (чи 
запропонували) написати за-
яву на звільнення «за згодою 
сторін». Годі й говорити, Ірина 
Юріївна аж ніяк не хотіла да-
вати Валентину Васильовичу 
такої згоди і попросила певно-
го часу, щоб, як то кажуть, по-
думати та зважити.

Звісно, тривожний дзвіночок 
вже пролунав, а тому завідувач-
ка дитсадка прагнула зверну-
тися до керівників освітянської 
галузі не лише міського, але й 
обласного рівня. Очевидно, із 
однією метою: з’ясувати справ-
жню причину майже раптової 
«немилості» з боку міського 
управління освіти та домогти-
ся можливості допрацювати на 
посаді завідувачки ДНЗ №32 до 
кінця навчального року.

Однак до літа 2017 року Іри-
ну Куницю ніхто й не збирався 
тримати на посаді директора 
дитсадочка, оскільки на цю по-
саду вже було знайдено претен-
дента. Новим директором було 
призначено Ірину Хоруженко, 
яка до «того» працювала вихо-
вателем у міському ДНЗ №63. 
У середовищі експертів, які 
обговорювали 9 березня 2017 
року ситуацію зі звільненням 
та призначенням керівництва 
ДНЗ №32 у січні 2017 року, ви-
кликали подив декілька обста-
вин такої кадрової «рокіровки». 
Те, що нова завідувачка має 
лише 9 років педагогічного ста-
жу, за який змогла отримати 
лише 2-у кваліфікаційну кате-
горію, викликало чимало за-
питань у експертів і не менше 
зауважень у середовищі ауди-
торії, яка також залучається до 
обговорення теми телевізійно-
го ефіру. Адже загальновідомо, 
що претендент на керівну по-
саду директора дошкільного 
навчального закладу повинен 
мати значно вищий рівень педа-
гогічної кваліфікації, а також – 
хоча б невеликий стаж роботи 
на посаді заступника чи мето-

диста. Тим більше, що ДНЗ №32 
у перспективі має стати одним 
із пілотних дошкільних закла-
дів Житомира, де впроваджу-
ватиметься сьогодні вкрай ак-
туальна інклюзивна освіта. А це 
означає, що новому керівникові 
ДНЗ №32 доведеться спрямову-
вати на переоснащення устано-
ви не лише сотні тисяч гривень, 
але й відповідати за важливий 
напрям переорієнтації профі-
лю роботи дитсадка. Певних 
видимих аргументів, які сьогод-
ні має у своєму «активі» ново-
призначений керівник, поки що  
не видно.

Хоча один із учасників роз-
мови експертів, – громадський 
активіст Олександр Коцюб-
ко – зауважив, що перевагою 
новопризначеної директорки 
можна вважати її кумівство із 
губернатором Житомирщини 
Ігорем Гундичем. Хтозна, на-
скільки така інформація відпо-
відає дійсності, однак висновок 
про те, що Ірину Хоруженко 
дивовижно швидко призначи-
ли директором ДНЗ №32 «не-
спроста», можна зробити навіть 
без допомоги експертів.

Проте виявилося, що ситу-
ація зі заміною керівництва у 
дитсадочку №32, у Житомирі 
не є унікальною чи випадко-
вою. Певну аналогію з вище 
згаданою історією нагадує й 
ДНЗ №11, директорка якого 
поки ще не звільнена, але пере-
буває у лікарні після такого ж 

«наступу» доган, які надійшли 
на її адресу з кабінетів управ-
ління освіти. Так само, як і в 
ситуації із ДНЗ №32, догани 
директору НВК №11 були по-
ставлені на «потік» наприкінці 
2016 року. Один з експертів те-
левізійного ефіру від 9 березня 
2017 року, досвідчений і знаний 
у Житомирі юрисконсульт Во-
лодимир Гарбуз, який більш 
детально аналізував ситуацію 
навколо кадрових перипетій у 
ДНЗ №11, назвав подібні дії не 
інакше як проявами корупції. 
Коли керівників звільняють під 
навмисними, часто – певним 
чином спровокованими приво-
дами, а на їх місце призначають 
відверто слабких і недостатньо 
кваліфікованих працівників.

Найцікавіше, чим можна 
доповнити слова та аргументи 
Володимира Гарбуза – нових 
директорів у дитячі садочки 
та НВК призначають не з тих 
працівників, які мали б бути у 
складі так званого «кадрового 
резерву» керівників дошкіль-
них установ, а людей, які не 
мають формальних ознак чи 
підстав швидко «стрибати» у 
директорське крісло. Хіба що, 
якщо йдеться про родинні чи 
кумівські зв’язки з впливовими 
та знаковими людьми рівня так 
званої «обласної еліти». Тепер 
вже точно відомо, що таких 
зв’язків, або ж «своїх» людей у 
керівництві міста чи області, 
не мав директор житомирської 

ЗОШ №1 Микола Мельник, 
якого також спонукали та на-
полегливо закликали написати 
заяву «за згодою сторін».

Відтепер зрозуміло, що для 
того, аби утриматися на посаді 
керівника ДНЗ, школи, ліцею 
чи гімназії, у Житомирі тре-
ба мати не стільки гарний по-
служний список і найвищу ква-
ліфікацію, скільки впливовий 
«дах» від кума, родича, брата 
чи свата. Висновок не новий, не 
складний, але однозначно сум-
ний і навіть гнітючий, оскільки 
подібні явища раніше у педаго-
гічно - шкільній галузі трапля-
лися вкрай рідко. А зараз – чи 
то із мораллю у нашому по-
стмайданівському суспільстві 
стало зовсім кепсько, чи може й 
насправді у начальства та впли-
вового чиновництва так багато 
родичів та кумів? Без експертів 
і фахівців з’ясувати чи знайти 
відповідь на таке питання воче-
видь не вийде.

Шановні читачі!
Нагадуємо та запрошу-

ємо до участі у телеефірах 
«Клубу експертів Житомир-
щини», які проводяться що-
четверга о 18.30 у залі Жито-
мирської обласної бібліотеки 
ім. О. Ольжича. Ваші пропо-
зиції та запитання до експер-
тів можуть стати темою для 
цікавої розмови, а також – 
«прологом» для вирішення 
важливої суспільної пробле-
ми. Тож на вас чекають!

низка доган 
і вакансія для куми готова?
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в Україні стартувала акція 
«квартира під охорону-2017»

Увага! З 15 до 31 березня 
2017 року Поліція охорони за 
дорученням Національної по-
ліції України, а також з метою 
посилення захисту майна 
громадян і протидії квартир-
ним крадіжкам, проводить 
весняну соціальну всеукра-
їнську акцію «Квартира під 
охорону». 

За умовами акції громадянам про-
понується встановити охоронну сигналі-
зацію у помешканні з 50-ти відсотковою 
знижкою на монтажні роботи.

У зазначений період громадянам нада-
ється можливість сплатити вартість охо-
ронного обладнання, а монтажні роботи 
з обладнання помешкання сигналізацією 
фахівці підрозділів поліції охорони вико-
нають за половину їх вартості. Крім того, 
для учасників антитерористичної опера-
ції на Сході України вказана знижка ста-
новитиме до 75 відсотків.

Віджим пластикових вікон, виламу-
вання серцевин замка, підбір ключів та 
незачинені двері – основні способи про-

никнення злодіїв до помешкань. Сьогодні 
досвідченому «домушнику», який має у 
своєму арсеналі найрізноманітніші ін-
струменти для злому вікон та дверей, по-
трібно лише дві-три хвилини, щоб потра-
пити до квартири.

Злодії до дрібниць вивчають розпо-
рядок дня усіх мешканців «облюбованої» 
квартири, користуються системою спе-
ціальних позначок, стежать за вікнами, 
показниками електролічильників тощо. 
Одним словом, зломом квартир займа-
ються професіонали, яких навряд чи зу-
пинять стандартні засоби захисту. Але, як 
показує досвід, вже один тільки факт на-
явності в будинку охоронної сигналізації 
змушує багатьох квартирних злодіїв від-
мовитись від скоєння злочину.

Найпростіший і найдієвіший спо-
сіб вберегти своє майно – поставити по-
мешкання на пультову охорону Поліції 
охорони.

Скористайтесь можливістю суттє-
во заощадити на встановленні систе-
ми сигналізації!

Телефонуйте:
0-970-502-220 – для абонентів операто-

ра Київстар
0-730-502-220 – для абонентів операто-

ра Лайфсел
0-990-502-220 – для абонентів МТС

Дзвінки здійснюються згідно з тари-
фами операторів.

Номер «гарячої» лінії Поліції охоро-
ни – 0-800-502-220 (безкоштовно).

Для отримання більш детальної ін-
формації звертайтесь за адресою: м. Жи-

томир, пров. Львівський, 4 та за телефона-
ми: (0412) 42-27-75 чергова частина, 42-27-91 
Центр технічної охорони.

Управління поліції охорони 
в Житомирській області
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ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

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

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

СВІТЛОТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

ШПАЛЕРИ

ЛАМІНАТ

ФАРБИ, ЛАКИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

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

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
Подарунки покупцям*

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

м. Житомир, пров. Львівський, 2

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

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

Квартири
преміум класу
на Синельниківській!

Марина Михальчук

Уже в травні абітурієнти 
здаватимуть перші тести. 
Аби краще підготувати ди-
тину до зовнішнього неза-
лежного тестування, батьки 
звертаються до репетиторів. 
Де найчастіше шукають 
вчителів і у скільки обі-
йдуться так звані курси, ді-
знавались журналісти газе-
ти «20 хвилин».

Мабуть, ще з початку року усі 11-класни-
ки посилено готуються до зовнішнього неза-
лежного оцінювання. Це чи не найголовніші 
іспити, які чекають на школярів.

Нині найчастіше репетиторів шукають 
через Інтернет. На різних Інтернет-сайтах 
можна знайти купу оголошень, де пропо-
нуються ці послуги. Зазвичай люди, що по-

дають оголошення, зазначають свої посади, 
наукові звання, вартість послуг та контакти.

Вартість занять коливається від 45 до 
150 грн за годину чи один урок (45 хвилин). 
Найдорожче буде «підтягнути» знання з іно-
земних мов. Зазвичай тут ціна за одне занят-
тя коливається від 60 до 150 гривень.

Не секрет, що вартість послуг репети-
тора залежить насамперед від специфіки і 
рівня складності предмета, досвіду самого 
викладача. Замовити послуги репетитора 
з української мови та літератури коштує 
близько 60 грн/год. Вартість послуг репети-
тора з історії України знаходиться в тому 
ж ціновому діапазоні – 50-60 гривень за 
годинне заняття. Заняття з хімії та матема-
тики коштуватимуть на порядок дорожче 
(від 70 грн/год).

На сьогодні досить нова послуга –  це 
уроки за допомогою скайпу. Онлайн-уроки 
давно популярні в Європі та США, оскільки 
відкривають нові можливості: готуватися до 
іспитів можна з фахівцем з будь-якого ін-
шого міста. Вартість подібних занять також 
залежить від викладача. Наприклад, ціна за 
урок з репетитором з німецької по Skype в 
середньому становить 100 грн/год. Безумов-
но, такий спосіб навчання може виявитися 

незвичним, але досить дієвим. Однак меш-
канцям невеликих міст це несе певні вигоди. 
По-перше, вони можуть знайти викладачів 
з тих дисциплін, яких немає в рідному місті 
чи селі, а по-друге, знизити витрати на поїзд-
ки і відповідно заощадити на навчанні.

Для зручності деякі вчителі чи викладачі 
готові приїжджати до вас додому, аби під-
готувати дитину до ЗНО. Це зручно як для 
батьків, так і для самої дитини. Але такий 
«бонус» для вас може «влетіти у копієчку» – 
ціна зростає на 20-30 гривень.

РеКЛАМА

РеКЛАМА

Як підготувати дитину до Зно або скільки 
коштують послуги репетитора в Житомирі?
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вилкул: За три года Украина 
потеряла половину банковской системы

Сопредседатель 
фракции Оппозицион-
ного Блока в парламен-
те Александр Вилкул 
заявил, что безграмот-
ная политика НБУ и 
правительства при-
вела с 2014 года к лик-
видидации либо реор-
ганизации 89 банков, 
а вкладчики (физлица 
и юрлица) потеряли 
более 160 млрд грн.

Доверие к банковской системе 
и НБУ потеряно на многие годы 
вперед. Наша задача – защитить 
вкладчиков, которых государство 
«кинуло», позволив банкам и Фон-
ду гарантирования вкладов украсть 
последнее, и пострадавших заем-
щиков, которые из-за кризиса не 
могут платить по кредитам.

Нардеп подчеркнул:
– Суммарный убыток укра-

инских банков – астрономичес-
кие 278 млрд грн. Большая часть 
потерь приходится на 2016 год – 
159 млрд грн, в т.ч. 136 млрд грн. 
составил убыток национализиро-
ванного «Привата».

Ошибками НБУ, усилив-
шими кризис, Вилкул назвал 
некачественный банковский над-
зор, безответственную валютную 
политику, приведшую к обвалу 
гривны и неэффективную работу 
вместе с Фондом гарантирования 
вкладов физических лиц.

Он отметил, что при попус-
тительстве власти «очистка» бан-
ковского рынка превратилась в 
выгодный бизнес и одну из рей-
дерских схем, используемых для 
перераспределения банковских 
активов.

Чтобы защитить обманутых 
вкладчиков и заемщиков, Алек-
сандр Вилкул разработал и подал 
в парламент пакет законопроектов. 
В частности, законопроект 4004-2 
от 22.04.2016 направлен на реструк-
туризацию и перевод валютных 
кредитов в гривну со списанием 
2/3 от суммы основного долга (тело 
кредита и проценты). Это позво-

лит  людям возвращать кредит по 
тому курсу, по которому взяли.

Также законопроектом 4004-2 
предусматривается создание ре-
естра должников по валютным 
кредитам.

– На сегодняшний день Еди-
ного реестра должников в нашей 
стране нет, и очень часто банки 
просто издеваются над людьми, – 
сказал Вилкул. - Ничего же слож-
ного нет, чтобы Нацбанк составил 
этот единый реестр.

Законопроект №5391 от 
14.11.2016 направлен на усиление 
ответственности НБУ и собствен-
ников банка – они должны отве-
чать своим имуществом за не-
достающие деньги этих банков, 
которые обанкротились.

Увеличить  гарантирован-
ную сумму возврата вклада с 
200 тыс. грн до 1 млн грн.

– Это нормальная практика. 
Двести тысяч в свое время были по 
курсу 5. По сегодняшнему курсу 
миллион гривен – это адекватная 
цифра, – добавил Вилкул.

Законопроект №5412 от 
17.11.2016 направлен на решение 
вопроса выплат всем вкладчикам 

банка Михайловский.
Кроме того, законопроектом 

№2176 от 19.02.2015 Вилкул предла-
гает ввести запрет использования 
исполнительной надписи нотари-
уса по отношению к взысканию 
по потребительским кредитам, 
таким образом, банки не смогут 
отбирать квартиры у людей при 
помощи исполнительной надписи 

нотариуса.
Законопроектами №2323 от 

05.03.2015 предусматривается 
ограничение ответственности за-
емщика предметом залога (прин-
цип «ключи на стол»), а №2275-1 
от 04.03.2015 предлагается ввести 
запрет коллекторской деятельнос-
ти по отношению к физлицам - 
должникам.

Так, справді, з 1 січня 2017 року 
набрала чинності постанова Кабмі-
ну, якою затверджено новий поря-
док призначення стипендій. Відпо-
відно до цього документу, право на 
отримання стипендії мають особи, 

які навчаються за державним за-
мовленням, зокрема:

- учні денної форми навчання 
ПТУ, крім слухачів при установах 
виконання покарань;

- студенти денної форми на-
вчання вищих навчальних закладів 
I - IV рівня акредитації, крім тих, 
хто навчається за спеціальностями 
«Державне управління» та «Публіч-
не управління та адміністрування» 
за замовленням Нацдержслужби;

- курсанти денної форми на-
вчання невійськових вищих на-
вчальних закладів цивільної авіації, 
морського і річкового транспорту;

- учні VIII - XII класів державних 
середніх спеціалізованих мистець-
ких шкіл;

- учні I - II курсів училищ фізич-
ної культури, студентів I - II курсів 

Олімпійського коледжу імені Івана 
Піддубного;

- слухачі підготовчих відділень 
музичних вищих навчальних за-
кладів та студій підготовки актор-
ських кадрів;

- клінічні ординатори;
- аспіранти і докторанти, які 

навчаються за денною формою 
навчання;

- курсанти, слухачі та 
ад’юнкти вищих військових на-
вчальних закладів та військових 
навчальних підрозділів вищих 
навчальних закладів.

Усі стипендії діляться на ака-
демічні та соціальні. Академічні 
стипендії вищі навчальні заклади 
призначають згідно з рейтингом 
успішності, до якого включаються 
всі студенти денної форми навчан-
ня. Натомість соціальні стипендії 
в обов’язковому порядку випла-
чуються тим, хто за результатами 
навчального семестру не має ака-
демічної заборгованості й незадо-
вільних оцінок та належить до од-
нієї з наступних категорій:

- діти-сироти, діти, позбавле-
ні батьківського піклування, а та-
кож особи, які в період навчання 
у віці від 18 до 23 років залиши-
лися без батьків;

- особи, які згідно із Законом 
«Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслі-
док Чорнобильської катастрофи» 
мають відповідні пільги;

- особи, які відповідно до статті 
5 Закону «Про підвищення пре-
стижності шахтарської праці» ма-
ють право на призначення соціаль-
них стипендій;

- особи, яким Законом «Про 
внесення змін до деяких законів 
України щодо державної підтрим-
ки учасників бойових дій та їхніх 
дітей, дітей, один із батьків яких 
загинув у районі проведення анти-
терористичних операцій, бойових 
дій чи збройних конфліктів або під 
час масових акцій громадянського 
протесту, дітей, зареєстрованих як 
внутрішньо переміщені особи, для 
здобуття професійно-технічної та 
вищої освіти» гарантується призна-
чення соціальної стипендії.

Для того, щоб отримати со-
ціальну стипендію, претенденту 
слід подати письмове звернення 
до стипендіальної комісії при ВНЗ. 
Звернення обов’язково має містити 
дату подання та документи, які під-
тверджують право на отримання 
стипендії чи пільг.

Стипендіальна комісія пови-
нна протягом 3 робочих днів при-
йняти рішення. У разі позитивного 
результату соціальна стипендія ви-
плачується з дати звернення.

Відповідно до чинного законо-
давства стипендії виплачуються 
один раз на місяць. Розмір акаде-
мічних стипендій визначається 
постановою Кабінету Міністрів № 
1047 від 28 грудня 2016 року.

Варто зазначити, якщо пре-
тендент має право на призначення 
кількох академічних стипендій, ви-
плачується одна – найбільша.

Розмір соціальної стипендії у 
2017 році для учнів професійно-
технічних навчальних закладів з 
числа дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, а 
також учнів, які в період навчання 
у віці від 18 до 23 років залишили-
ся без батьків, становить 1000 гри-
вень на місяць. Для студентів цих 
категорій, які навчаються у вищих 
навчальних закладах – 2000 гри-
вень на місяць.

Консультує Міністр юстиції

Доброго дня, Павле 
Дмитровичу. Наскільки 
відомо, з початку року 
були змінені правила на-
рахування стипендій. Чи 
могли б ви допомогти нам 
розібратися у тому, хто й 
на яку стипендію може 
претендувати.

С. М. Заворський, 
м. Житомир

Читачі газети «20 хвилин»
можуть задати свої питання 

міністру юстиції Павлу Петренку. Ви можете 
надсилати ваші запитання на електронну 
адресу: da.kirdoda@gmail.com або поштою: 

місто Житомир, вулиця Рильського, 9, оф.408,
газета «20 хвилин», 10014.
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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

1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	Автомойщики (-цы)	срочно	требуются	на	посто-
янную	работу.	З/п	ставка	+	%	Жилье	предоставля-
ется	(г.Вишневое)	050)6919595,(050)7349877

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

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

•	Автослесарь срочно	 требуется	 на	 базу	 строй-
материалов.	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	
трудоустройство.	Оплата	высокая.	098)1081610

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

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

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

•	Администратор в	детскую	школу	развития.	Ве-
дение	 списка	 учеников,	 контроль	 оплаты	 услуг,	
организационные	 вопросы.	 Г/р	 с	 15.00	 до	 19.00,	
2	выходных.	З/п	5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	ма-
газин	 Вольт,	 вход	 со	 дв	 552086,(067)5884282,(09
3)2401847

•	Администратор в	 ресторан	 в	 ресторан	 за	 го-
родом.	 Опыт	 работы	 обязателен.г/р	 1/2,	 з/п	 от	
5000грн.	 Подвоз	 после	 работы.	 З/п	 5	 000	 грн	 З/
п4000грн	096)7967493

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

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

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

•	Бармен срочно	 требуется	 в	 ресторан	 за	 горо-
дом.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 Зароботная	 пла-
та	 высокая	 от	 3500	 грн,	 своевременная,	 график	
работы	1/2.	Подвоз	после	работы.	096)7967493

•	Бармен требуется	 в	 ресторан.	 Дружеский	 ко-
лектив,	 хорошие	 условия	 работы.	 Высокая	 и	
стабильная	заработная	плата.	Все	детали	по	тел	
067)4100300

•	Бармен-официант срочно	на	постоянное	место	
работы	в	кафе	Водограй	в	г.Киеве.	Вахтовый	ме-
тод	работы,	предоставляем	жилье.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные.	067)2090423

•	Бармен-официант срочно	 требуется	 в	 кафе	
на	 постоянное	 место	 работы.	 График	 работы	
посменный,	3/3	дня	067)9500253Сергей

РОБОТА

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

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

Будівельна фірма «Твій ПроекТ» ПроПонує 
легальну роБоТу в Польщі: БеТонники, арма-
Турники, каменярі. З/П від 22000 грн/міс. Про-
живання Та харчування. twoj-projekt.com.pl 
ліц.1366 від 18.11.2016р. 0638755975,0442297704

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

•	Бульдозерист (-ты)	 срочно	 требуются	 на	 ра-
боту	 в	 Киеве.	 О/р	 от	 5-ти	 лет.	 Вахтовый	 метод	
работы.	 Жильё	 предоставляем.	 З/п	 50грн/час	
067)2158812ВасилийИванович

•	Бухгалтер (1С	:	8)	обязательно	с	опытом	работы	
на	 автотранстортных	 предприятиях	 (	 возмож-
но	 на	 должности	 менеджера).Хорошие	 условия	
работы.График	работы	и	заработная	плата	по	тел	
067)4126136

•	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	 го-
роде	 Житомире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	
Знание	 1С,	 ведение	 документации.	 График	
работы	 и	 зароботная	 плата	 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	 трудоу-
стройство.	098)2544925,(093)1167205

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

•	В м.Київ	 на	 роботу	 в	 склад	 ковбасних	 виро-
бів	 потрібні	 ч/ж	 від	 18	 років,	 з/п	 8900	 грн,	 що-
денні	 виплати,	 харчування,	 вахта.	 Іногороднім	
гуртожиток.	 З	 посередниками	 не	 працюємо.	
0992477781,0985686758

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

•	Вантажник -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	терміно-
во	 потрібен	 в	 кіоск.	 З/п	 140грн/день,	 своєчасна.	
Адреса:	вул.Щорса,	129	093)6537423

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

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

НА ПОСТІЙНУ РОБОТУ

пилорамники
помічники пилорамників
торцювальники
різноробочі

НА ПІДПРИЄМСТВО ДЕРЕВООБРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ ПОТРІБНІ:

(095) 281-01-38   Володимир Васильович
(099) 428-51-47   Катерина Василівна

Оплата праці: висока, стабільна, 2 рази на місяць.
Місце роботи: Фастівський район, с. Дорогинка.
Немісцевим, за бажанням, надається місце в гуртожитку.
Передбачена розвозка.

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

•	Водії на	виробництво.	Довезення	до	місця	робо-
ти.	Гнучкий	г/р.	Забезпечуємо	житлом	на	час	ро-
боти	Ми	знаходимось	за	адресами:	м.	Львів:	вул.	
Хлібна,	2	вул.	Городоцька,	168	вул.	Східна,	45	м.	
Самбір:	вул.	Промислова,	2	м.	Вінниця:	вул.	Анто-
новича,	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 кат	Е	в	автотранспортную	компанію.	Д/р	
від	 1	 року	 на	 іномарках.	 Робота	 в	 м.	 Житомир	
427978,(050)4630977

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

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

•	Воспитатель в	 детский	 сад.	 Пед.образова-
ние,	 ответственность,	 добродушность.	 Г/р:	 2	
смены.	 Сб,	 вс	 -	 выходные.	 З/п	 от	 4000	 грн.	 ЦТ	
Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	
1	 (ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	
093)2401847,(067)5884282,552086

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

•	Грузчик -	 отборщик	 срочно	 в	 сеть	 магазинов	
в	 городе	 Житомире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	
График	работы	и	зароботная	плата	при	собеседо-
вании	067)4113013

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

•	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

•	Грузчик на	 мусоровоз	 срочно	 требуется	 в	
г.Киев.	График	работы-	6-дневка,	ночные	смены.	
Зароботная	 плата	 от	 4000	 грн.	 Предоставляем	
жилье.	Звонить	с	9.00-18.00.	096)3071392

•	Грузчик срочно	 требуется	 на	 постояную	 рабо-
ту	в	Стоп	Транзит	.	Хорошие	условия	труда	.З/п	-	
высокая	Г/р	-	при	собеседовании	067)9296713Ви-
талий

•	Грузчик срочно	 требуется	 на	 работу.	 Без	
вредных	привычек.	Место	жительства:	г.Житомир,	
Станишовка,	Заречаны,	Новогуйвинск.	492737

•	Грузчик требуется	на	мебельное	производство.	
5-ти	дневная	рабочая	неделя.	Заработная	плата	-	
3200	грн	096)3232588АллаАнатолиевна

•	Грузчик требуется	на	постояное	место	работы	
на	 рыбоперерабатываюшее	 предприятие.	 Физи-
ческая	работа.	Г/р	8.00-18.00.	З/п-	высокая	и	сво-
евременная.	333042,(067)4100679

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

•	Домработница с	 проживанием.	 Уборка,	 стир-
ка,	 глажка,	 готовка	 еды,	 покупка	 продуктов.	 З/п	
от	 5000-6000грн.	 Бесплатное	 жилье	 со	 всеми	
удобствами	 +	 питание.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	
Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	
бесплатное	063)4459909,(067)4545292

•	Донори яйцеклітин.	Жінки	віком	від	21	до	32	ро-
ків,	наявність	власної	здорової	дитини,	відсутність	
шкідливих	звичок.	Гарантуємо:	конфіденційністьі,	
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	 молоч-
но-	 товарну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспільсько-
го	 р-ну	 у	 Київській	 області).	 За	 потреби-	 житло.	
067)7664854

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

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

•	Електрогазозварник терміново	 на	 підприєм-
ство	 у	 м.Житомирі.	 Графік	 роботи	 та	 заробітня	
плата	при	співбесіді.	096)9848439Михаил

•	Електрозварник на	 автоматичні	 та	 напівавто-
матичні	машини!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).	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	 підприєм-
ство,	 що	 розвиваеться.	 Робота	 в	 м.	 Обухов,	 Ки-
ївська	 обл.	 Можлива	 робота	 вахтовим	 методом.	
Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	Нада-
ємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532відділка-
дрів,(093)5421719,(06

•	Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговуван-
ня	 електроустаткування	 на	 виробниче	 підпри-
ємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбі-
нат.	 Д/р	 на	 підприємстві.	 З/п	 за	 домовленістю.	
095)2806719,472064

•	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

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

•	Завхоз в	 садик.	 Внимательность,	 трудолюбие.	
Хоз.работы	 (починить,	 подбить	 и	 т.д.)	 Г/р	 с	 8.00	
до	17.00,	с/б,	в/с-	выходные.	З/п	4000	грн.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	
(ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	 Вольт,	 вход	 со	 двора).	
093)2401847,(067)5884282,552086

•	Заместитель главного	 бухгалтера	 срочно	 тре-
буется	в	компанию	ООО	Цемстройсервис.	В/о,	о/р	
-	обязательно.	Знание	1С	торговли,	бухгалтерия.	
З/п	7000грн	(067)2360948	Андрей	Иванович

•	Збиральник ПВХ-конструкцій	 в	 компанію-
виробник	 металопластикових	 та	 алюмінієвих	
конструкцій	 ФАБРИКА	 ВІКОН	 "ГЛАССО"	 з	 до-
свідом	 роботи:	 Гідна	 заробітна	 плата!!!	 Іного-
роднім	 надаємо	 гуртожиток!!!	 Відділ	 персоналу.	
067)4642161,(050)3857252

•	Збиральник склопакетів	 в	 компанію-ви-
робник	 металопластикових	 та	 алюмінієвих	
конструкцій	 ФАБРИКА	 ВІКОН	 "ГЛАССО"	 з	 до-
свідом	 роботи:	 Гідна	 заробітна	 плата!!!	 Іного-
роднім	 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-строитель в	 рекламное	 агент-
ство.	 Знание	 программы	 Автокад.	 Составление	
чертежей,	 связанных	 с	 металлоконструкция-
ми.	 Г/р	 с	 9.00	 до	 18.00,	 сб,	 вс-	 выходные.	 З/п	
5000-10000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львов-
ский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 мага	
093)2401847,(067)5884282,552086

•	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,	 стрессоус-
тойчивость,	 любовь	 к	 детям,	 неконфликтный	 ха-
рактер.	Все	вопросы	по	телефону.	0681154699

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

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

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

•	Кассир в	торговый	зал	требуется	в	Реал	Мар-
кет.	 Г/р:	 3/3,	 с	 8:00-22:00,	 З/п-по	 договорености,	
официальное	 трудоустройство.	 За	 деталями	 об-
ращайтесь:	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

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

•	Кладовщик срочно	 требуется	 на	 склад	 строй-
материалов.	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	 металоплас-
тикових	та	алюмінієвих	конструкцій	ФАБРИКА	ВІ-
КОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гідна	заробітна	
плата!!!	 Іногороднім	надаємо	 гуртожиток!!!	Відділ	
персоналу.	067)4642161,(050)3857252

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

•	Комплектувальники терміново	 потрібні	 на	 ро-
боту	в	фірму	ТОВ	Водолії.	Бажано	з	досвідом	ро-
боти	.	067)4103946

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

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

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

•	Кондитери терміново	 потрібені	 в	 кафе	 Нена-
жерка.	Хороші	умови	праці	.	Графік	работи	і	зара-
бітна	плата	при	співбесіді	093)3529704Віктор

•	Конструктор машиностроения	 срочно	 требу-
ется	 на	 фирму	 в	 Агросервис-СВ.	 Опыт	 работы	
желателен.	 Зароботная	 плата	 договорная	
050)4631751Владимир,(050)4631749

•	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 на	 рекламные	 акции	 (та-
бака/сигарет).	 Парни/девушки,	 активные,	
коммуникабельные.	 Г/р	 посменный,	 Сб.,Вс.-
полный	 день	 по	 желанию.	 З/п	 200грн/день	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	
42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

•	Вантажники на	овочевий	склад	в	м.	Житомир.	
Офіційне	 працевлаштування.	 Гідня	 з/п.	 Офіційне	
працевлаштування.	Гідня	з/п.	Всі	деталі	обговорю-
ються	097)3711019

•	Вантажники-комплектувальники терміново	
запрошуються	на	постійну	роботу	в	цех	напівфа-
брикатів	Wet-Blue.	Спецодяг,	підвіз,	безкоштовно	
харчування.	З/п	від	4000грн	Адреса:	м.Житомир,	
вул.Промислова,	1/154	553552,(067)9827431

•	Водители Водители	кат	Е.	Работа	в	Европе.	О/р	
от	1	года	на	фуре	20	тонн.	Соц.пакет,	страховка,	
95	 код.	 Оформление	 документов	 бесплатно.З/п	
от	 38000грн.	 Офиц.	 трудоустройство.	 Помощь	
в	 получении	 тахографа.	 Лиц.	 АВ	 №	 585147	 от	
07.05.2012г,	выдана	МТСПУ	095)9441000,(097)08
03322,(044)5597088

•	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	тре-
буются.	Оф.	трудоустройство.	Жилье	предостав-
ляем.	098)9212781

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

•	Водители кат.	 С,	 Е	 на	 ТЕНТ	 5	 тон.	 Дальние	
рейсы,	командировки	по	Украине,	Молдове	и	Бе-
лоруссии.	 Заработная	 плата-	 6000	 -	 10000	 грн.	
Опыт	 работы	 обязателен.	 096)7578191Алексан-
дрВитальевич

•	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	до-
говорная	067)4097009

•	Водитель кат	В	или	С	с	о/р	на	 грузовом	авто.	
Хорошие	условия	труда.	Зароботная	плата	и	гра-
фики	 работы	 оговариваются	 при	 собеседовании	
(ул.	Ватутина,	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	пла-
та-	от	4000-6000грн.	Мы	предлагаем	официальное	
трудоустройство.	098)2544925,(093)1167205

•	Водитель кат.	 Е	 требуется	 для	 работы	 на	 ма-
нипуляторе.	Место	работы	г.Киев.	З/п	от	7500грн/
мес.	 Жилье	 предоставляем.	 Дополнительная	 ин-
формация	при	собеседовании	098)8767041

•	Водитель кат.	 Е.	 Доставка	 сыпучих	
строительных	материалов.	Г/р	с	8.00	до	17.00,	сб,	
вс-	 выходные.	 Зарплата	 выплачивается	 (по	 пят-
ницам)	600-1000	грн/	день.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	ма-
газин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282
,(093)2401847

•	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.	 Офи-
циальное	 трудоустройство.	 Оплата	 высокая	
098)1081610

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

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

•	Водитель-экспедитор срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу	на	авто	ЗИЛ	130Г	фургон	с	ГБО.	
Без	 возрастных	 ограничений.	 Возможно	 частич-
ная	 занятость.	 Оплата	 договорная.	 Пьющих	 не	
беспокоить!	097)3658502

•	Водії кат.	 "D".	 Для	 роботи	 на	 міських	 маршру-
тах.	Оф.	працевлаштування.	Надаємо	гуртожиток.	
063)5035676
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•	Консультанты требуются	 в	 оптовый	 отдел	
прямому	 работодателю.	 Достойная	 оплата.	
Карьерный	рост.	Гибкий	график.	Переквалифика-
ция.	063)8862504,(067)1131423

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

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

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

•	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

•	Кровельщик срочно	 требуются	 строительной	
компании	Ариадна-Полесье	в	г.Житомир.	Работа	
по	городу	и	на	выезде	по	Украине.	О/р,	аккурат-
ность,	 сообразительность,	 без	 в/п.	 Комфортные	
условия	для	развития	в	строительной	сфере.	З/п	
договорная.	097)8035821

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

•	Кухар в	їдальню	терміново	потрібені	в	кафе	Не-
нажерка.	Хороші	умови	праці	.	Графік	работи	і	за-
рабітна	плата	при	співбесіді	093)3529704Виктор

•	Кухар запрошується	 в	 кондитерську	 фабри-
ку	 Тортовик	 м.Ірпінь.	 Д/р	 бажаний	 (можливе	
навчання).	 Офіційне	 працевлаштування,	 гідна	
оплата	 праці.	 Гуртожиток,	 безкоштовні	 обіди.	
063)5905863ОлександрВасильович,(067)5472

•	Кухар запрошується	 в	 мережу	 ресторанів	
(с.Глибочиця).	 Позмінний	 графік	 +	 харчування,	
досвід	роботи	необов	язковий.	Від	300грн/зміна	+	
премії	067)6910050

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

•	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	 ФАБРИ-
КА	ВІКОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гідна	за-
робітна	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

•	Маляры срочно	 требуются	 строительной	 ком-
пании	 Ариадна-Полесье	 в	 г.Житомир.	 Работа	 по	
городу	и	на	выезде	по	Украине.	О/р,	аккуратность,	
сообразительность,	без	в/п.	Комфортные	условия	
для	развития	в	строительной	сфере.	З/п	договор-
ная.	097)8035821

•	Маркер срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	в	бильярдный	клуб.	Можно	без	опыта	работы.	
Хорошие	 условия	 работы.	 Оплата	 достойная	
073)4784486

•	Мастер маникюра-педикюра	 срочно	 тре-
буется	 в	 салон	 красоты	 Pin-Up	 Studio.	 О/р	 от	
года.	 Г/р	 1/1	 с	 8.00-20.00.	 З/п	 %	 от	 выработки.	
063)0108109,(068)3802002

•	Мастер на	СТО	по	замене	стекла	на	любом	типе	
автомобиля	в	г.Житомир.	График	работы	Пн-Пт	с	
9.00-18.00,	Сб-с	9.00-14.00.	Зароботная	плата	от	
3000грн	097)6915915Ольга

•	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	погодинна.	050)3813688Сергій

•	Менеджер в	 офис	 срочно	 нужен	 на	 производ-
ство.	О/р	от	1	 года.	Г/р	 гибкий.	Зароботная	пла-
та-	от	4000-6000грн.	Мы	предлагаем	официальное	
трудоустройство.	098)2544925,(093)1167205

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

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

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

•	Менеджер по	продажам	Требуются	сотрудники	
с	 о/р	 менеджера	 по	 продажам.	 Обучение	 пред-
оставляем.	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

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

•	Механіки -налагоджувальники	 в	 компанію-
виробник	 металопластикових	 та	 алюмінієвих	
конструкцій	 ФАБРИКА	 ВІКОН	 "ГЛАССО"	 з	 до-
свідом	 роботи:	 Гідна	 заробітна	 плата!!!	 Іного-
роднім	 надаємо	 гуртожиток!!!	 Відділ	 персоналу.	
067)4642161,(050)3857252

•	Модели требуются	на	высокооплачиваемую	ра-
боту.	Оплата	ежедневно.	Г/р	свободный.По	необ-
ходимости	предоставляем	жилье(штрафов,	взно-
сов	нет).	050)8469390,(093)1535977

•	Модельер-конструктор со	знанием	программ-
ного	 программы	 Julivi.	 Работа	 на	 производстве	
в	Одессе.	Опыт	работы	1	год.	Иногородним	про-
живание.	 Зарплата	 договорная	 еженедельно.	
0674817068

•	Монтажники металоконструкций	 срочно	 с	 о/р	
приглашаем	на	производство.	Официальное	тру-
доустройство.	 Г/р	 нормированный.	 Зароботная	
плата	6000грн	067)9707615Андрей

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

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

•	Мулярі (каменярі)	на	роботу,	житло	безкоштов-
не,	Київська	обл.	0671454799,0666413684

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 постійну	 роботу	 робуту	 потрібен	 садовод,	
огородник,	бджоляр	0663346179

•	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	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стоматологічний	
кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	 По-
вний	 соцпакет.	 Гідна	 з/п	 (виплачується	 вчасно).	
427714,(067)4125181

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

•	Начальник отдела	 логистики	 с	 о/р	 на	 завод	
ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-ИНВЕСТ.	 Гарантируем	 хоро-
шие	условия	труда,	достойную	стабильную	опла-
ту.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	
n.portugalova@oberbeton.com.ua	 429054Ната-
лия,(067)6415300

•	Начальник охраны	 на	 сахарный	 завод.	 Вахта	
7/7.	 Жилье,	 форму,	 питание	 и	 служебный	 авто-
мобиль	 предоставляем	 068)2041982,(050)519240
1,(063)8115539

•	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 с	проживанием	в	Киеве	в	отдельной	комна-
те.	Наличие	своих	детей.	Уход	за	ребенком.	Опла-
чивается	проезд,	бесплатное	питание.	З/п	10000	
грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	
офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	дво-
ра).	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	Няня с	 проживанием	 в	 Киевскую	 область.	 Ре-
бенку	 1	 год.	 Порядочность,	 чистоплотность,	
аккуратность	 в	 работе.	 Опыт	 работы	 обьязате-
лен.	Г/р	и	з/п	оговариваются	при	собеседовании	
097)9446264,(095)3693839Ольга

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

•	Оператор пульта	 управления	 срочно	 требует-
ся	 на	 постоянную	 работу.	 Официальное	 трудоу-
стройство,	соц.пакет,	стабильная	зароботная	пла-
та.	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	індивідуаль-
ний	графік)	063)6093728,(068)6511558,(063)13699
95

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

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

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

•	Офис-менеджер требуются	 сотрудники	 с	 о/р	
офис-менеджера.	 Обучение	 предоставляем.	 Г/р	
5-ти	дневка.	Оплата	до	6000грн	+	бонусы	+	пре-
мии	097)8207486,(073)0721651

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

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

•	Официанты в	ресторан	(центр	города).	Детали	
на	собеседовании	098)2831307

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

•	Официанты требуется	 в	 ресторан.	 Дружеский	
колектив,	 хорошие	 условия	 работы.	 Высокая	 и	
стабильная	заработная	плата.	067)4100300

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

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

•	Офіціанти (-ки)	 в	 ресторанно-готельний	 комп-
лекс.	 Терміново!	 050)4632305НаталяВолодими-
рівна,(067)9400

•	Офіціанти (-ки)	 запрошуються	 в	 мережу	 рес-
торанів	(с.Глибочиця).	Позмінний	графік	+	харчу-
вання,	досвід	роботи	необов	язковий.	Від	300грн/
зміна	+	премії	067)6910050

•	Охоронники в	магазин	Фора.	м.	Житомир,	вул.	
Бердичівська	67.	Всі	деталі	обговорюються	по	те-
лефону	 або	 при	 співбесіді.	 Телефонуйте	 вже	 за-
раз!	099)9636723

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

•	Охоронники для	охорони	об'єктів.	Вахта	30/15,	
20/10,	15/15,	15/7,	7/7.	Надаємо	житло,	форму	та	
харчування.	 Наш	 офіс:	 м.Київ,	 ст.м.Чернігівська,	
вул.Хоткевича,	12,	21-й	поверх,	оф.170.	063)81155
39,(050)5192401,(068)2041982

•	Охоронники запрошуються	 на	 роботу.	 Вахто-
вий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	раху-
нок	фірми.	З/п	6400грн/місяць.	м.Умань	вул.Неза-
лежності,	83	095)3411902

охоронній комПанії "G4S" ПоТріБні охоронни-
ки. вахТа 15/15. оБ`єкТи По україні. оформлен-
ня, жиТло, уніформа. 0503566967;0734097215

•	Охоронці (чол/жін)	 на	 охоронну	 фірму	 ТОВ	
Оберіг-Гранд.	Вахтовий	метод	роботи	14/14.	Офі-
ційне	 працевлаштування.	 Забезпечуємо	 спецо-
дяг.	Робота	в	Житомирській	та	Хмельницькій	об-
ластях.	Проживання	та	проїзд	за	рахунок	фірми.	
З/п	160-200грн/добу	361270,(097)9061889,(097)56
32730

•	Охоронці з	 травматичною	 зброєю	 в	 компа-
нію	 ГК	 Оріон	 Безпека.	 Г/р:	 4/2	 (денні)	 або	 вахта	
(7/7,	 15/15,	 20/10).	 З/п	 6000-8000	 грн.	 Наш	 офіс:	
ст.м.Чернігівська,	вул.Хоткевича,	12,	21-й	поверх,	
оф.170.	068)8318454,(066)0121053
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•	Охоронці на	 підприємство.	 Терміново!	 Вахто-
вий	метод	роботи	-	1/1,	2/2	тиждень.	Харчування	
та	проживання	безкоштовно.	З/п	від	3800	грн	за	2	
тижні.	098)9874912

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

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

•	Охоронці терміново	 потрібні	 для	 роботи	 в	 м.	
Києві	 та	 Київській	 обасті.	 Вахтовий	 метод	 (різні	
графіки).	Офіційне	працевлаштування.	Своєчасна	
виплата	з/п.	Проживання	за	рахунок	роботодавця.	
Всі	питання	по	тел	095)0906191,(097)1901462

•	ОхранниК	на	(сКлаД)	вахта.	винницКая	ОБл.	зп	
От	5000	грн.	0936473534

•	Охранник на	 искусственные	 водоемы	 по	
выращиванию	 рыбы.	 Вахтовый	 метод	 работы	 с	
проживанием.	Все	условия,	питание,	проживание	
предоставляется.	 З/п	 от	 4500грн	 КА	 Вакансия+	
Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудо-
устройство	бесплатное	063)4459909,(067)4545292

•	Охранник с	 возможными	 длительными	 ком-
мандировками	 за	 рубеж.	 Зароботная	 плата	 от	
7700грн.	097)9776583,(095)0795197

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

•	Охранники требуются	 на	 строительную	
площадку	 в	 г.	 Киев.	 З/п:	 от	 350	 грн	 сутки.	
Г/р:	 по	 договорённости.	 Полный	 соцпакет.	
067)5018127Длярезюме:anatol15@ukr.net

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

•	Пекар запрошується	 в	 кондитерську	 фабри-
ку	 Тортовик	 м.Ірпінь.	 Д/р	 бажаний	 (можливе	
навчання).	 Офіційне	 працевлаштування,	 гідна	
оплата	 праці.	 Гуртожиток,	 безкоштовні	 обіди.	
063)5905863ОлександрВасильович,(067)5472

•	Пекарь (заквасчик-разнорабочий)	 срочно	
нужен	 на	 производство.	 О/р	 от	 1	 года.	 Г/р	 гиб-
кий.	 Зароботная	 плата-	 от	 4000-6000грн.	 Мы	
предлагаем	 официальное	 трудоустройство.	
098)2544925,(093)1167205

•	Переводчики английского	языка	требуются	для	
работы	в	офисе.	Требование:	знание	англ.	языка	
на	 уровне	 не	 ниже	 intermediate	 (письменный),	
ответственность,	 добросовестность,	 коммуника-
бельность,	усидчивость.	Г/р	с	Пн.-Пт.	с	9.00-18.00.	
Возможен	неполный	день		067)4118177

•	Повар в	 ресторанно-готельний	 комплекс.	 Тер-
міново!	 050)4632305,(067)9400176НаталяВолоди-
мирі

•	Повар на	 все	 процессы	 срочно	 требуется	 в	
г.Киев	 в	 комплекс	 Золотой	 Дуб.	 З/п	 своевре-
менная,	 г/р	 посменный,	 возможен	 вахтовый	 ме-
тод.	 Питание	 и	 проживание	 за	 счет	 заведения.	
063)2550841,(067)1593170Татьяна

•	Повар на	 мангал	 срочно	 на	 постоянное	 место	
работы	в	кафе	Водограй	в	г.Киеве.	Вахтовый	ме-
тод	работы,	предоставляем	жилье.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные.	067)2090423

•	Повар срочно	требуется	в	кафе	на	постоянное	
место	работы.	График	работы	посменный,	3/3	дня	
067)9500253Сергей

•	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 требуется	 в	 ресторан.	 Дружеский	 ко-
лектив,	 хорошие	 условия	 работы.	 Высокая	 и	
стабильная	заработная	плата.	Все	детали	по	тел	
067)4100300

•	Повар-универсал срочно	на	постоянное	место	
работы	в	кафе	Водограй	в	г.Киеве.	Вахтовый	ме-
тод	работы,	предоставляем	жилье.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные	067)2090423

•	Повар-универсал срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу	в	ночной	клуб	Indigo.	О/р	обязателен.	
Г/р	договорной.	Хорошие	условия	работы.	З/п	до-
стойная	067)4100960

•	Повара срочно	требуются	в	ресторан	(центр	го-
рода).	О/р	желателен.	Г/р	договорной.	Отличные	
условия	работы.	Подвоз	и	питание	за	счет	рабо-
тодателя	+%	от	банкетов.	З/п	высокая	421914,(09
7)6156157,(097)7468204

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

•	Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	
Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	06
7)2738128,(093)3815025,(099)0441824

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

•	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	 (знание	 инстру-
ментального	 дела)	 срочно	 на	 постоянное	 мес-
то	 работы	 в	 город	 Житомир.	 График	 работы	
нормированный,	 зароботная	 плата	 достойная.	
097)5171263

•	Помощник руководителя	 Срочно	 требуют-
ся	 сотрудники	 с	 опытом	 работы	 помощни-
ка	 руководителя.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	 Доход	 от	
5000грн	 и	 выше	 по	 результатам	 собеседования.	
068)7601344,(063)4761116

•	Помощник сварщика	срочно	требуются	на	про-
изводство.	З/п	высокая	448931,(096)3643053

•	Посудомийниця (-ик)	 в	 ресторанно-готельний	
комплекс	Чудодієво.	Терміново!Хороші	умови	пра-
ці,	заробітна	плата	висока	 і	стабільна.За	деталь-
ною	інформацією	звертайтесь	за	

•	Посудомийниця (-ик)	 терміново	 потрібна	
на	 роботу	 в	 м.Київ.	 Стабільна	 з/п:	 від	 5500	 до	
7000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	навчання.	
Допомога	з	житлом.	067)2738128,(093)3815025,(0
99)0441824

•	Посудомойщица (-ик)-уборщица	 (-ик)	 срочно	
на	 постоянное	 место	 работы	 в	 кафе	 Водограй	 в	
г.Киеве.	 Вахтовый	 метод	 работы,	 предоставля-
ем	 жилье.	 График	 работы	 и	 зароботная	 плата	
договорные.	067)2090423

•	Потрібні водії	 в	 будівельну	 компанію	
(кат.B,C,D,E).	 Умови:	 Зарплата	 від	 3800	 до	 5000	
грн/тиждень.	10	годин	робочий	день.	0682794781

ПоТріБні ПриБиральники ТериТорій Пляжів 
і оЗер м. києва. ЗароБіТна ПлаТа від 3500 
грн., доПомога З жиТлом (ліжко-місце). 
0503888371,0678273869

•	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

•	Працівник робочий	в	цех	з	обробки	каменю.	На-
вчаємо!	З/п	від	6000	 грн	 (ставка	+від	виробітку).	
Виробництво	знаходиться	в	с.	Сінгури,	Житомир-
ський	р-н.	067)3408656

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

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

•	Працівники різних	 спеціальностей	 на	 меблеве	
виробництво.	Досвід	роботи	обовязковий!	Робота	
в	м.	Житомир.	Робота	в	м.	Житомир	Всі	деталі	об-
говорюються.	098)1574219,423451,426888

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

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

•	Прибиральники (чол./жін.)	 терміново	 потріб-
ні	на	роботу	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	
7000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	навчання.	
Допомога	з	житлом.	099)0441824,(093)3815025,(0
67)2738128

•	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.	 Підби-
раємо	зручний	район	для	роботи.	Г/р:	є	день,	ніч	
(можливість	підібрати	 індивідуальний	графік)	066
)9151557,(063)1369995,(068)6511558

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

•	Прибиральниця (-ник)	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	 графік)	
063)6093728,(068)0651155,(063)1369995

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

•	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	 своє-
часна	333042,(067)4100679

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

•	Приемщик заказов.	 Гибкий	 график.	
Еженедельные	 выплаты.	 066)4095863,(093)01476
28,(067)8483095

•	Приемщик стеклотары	 срочно	 требуется	 на	
склад.График	 работы	 и	 заработная	 плата	 при	
собеседовании.	 Детальная	 информация	 по	 тел	
050)3132000НиколайБорисович

•	Продавец автозапчастей	 срочно	 требуется	 на	
постояную	работу	в	Стоп	Транзит	.	Хорошие	усло-
вия	труда	.З/п	-	высокая	Г/р	-	при	собеседовании	
067)9296713Виталий

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

•	Продавец стройматериалов	 срочно	 требует-
ся	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	 продук-
тов	 в	 автотрейлере.	 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 шин	 срочно	 требуется	 на	 постоя-
ную	 работу	 в	 Стоп	 Транзит	 .	 Хорошие	 условия	
труда	 .З/п	 -	 высокая	 Г/р	 -	 при	 собеседовании	
067)9296713Виталий

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

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

•	Продавець на	постійну	роботу	в	магазин	шпа-
лер.	Всі	деталі	за	тел.:067)4104334

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

•	Продавець терміново	потрібен	на	роботу	в	ма-
газин	продовольчих	товарів	.	Г/р	1/1	неділя	з	8-00	
до	22-00.	З/п	висока	та	своєчасна.	Проводимо	на-
вчання.	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

•	Продавці-консультанти металопластикових	ві-
кон	на	постійну	роботу.	З/п	виплачується	кожного	
тижня,	іногородним	надаємо	житло	068)5945636

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

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

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

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

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

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

•	Прораб із	своїми	бригадами	у	м.Київ	(встанов-
лення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальтування).	
Надається:	 Робочий	 автомобіль	 з	 інструмен-
том,	 телефон,	 спецодяг,	житло.	З/п	від	12000грн	
050)3810988Роман
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•	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	 ме-
тодом	 (під	 Києвом	 12	 км)	 порядну	 робiтницю/ка	
(бажано	 жінку).	 Для	 допомоги	 по	 господарству.	
Дзвонити	до	17-00.	Наталія	067)4044192

раБоТа в сТранах ЗаПадной ероПы, сканди-
навии, сша, канада, иЗраиль и др на раЗл. 
вакансии (сТр-во, семьи, ферм-во, рыБоконс. 
и судорем. Заводы, оТели, ресТораны, суПер-
мар., раЗнораБ. и др. З/П оТ 25000 до 135000 
грн. ПроеЗд За счеТ раБоТод., воЗможно Поло 
0674394834

•	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 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 за	 рубежом	 Зварювальник	 у	 Польшу.	
Заробітня	плата	від	16000	грн/міс.	Наказ	Міністер-
ства	соціальної	політики	України	від	12.12.2016	№	
1518	067)4325583

•	Работа за	рубежом	Слюсар	у	Польшу.	Заробіт-
ня	плата	від	16000	грн/міс.	Наказ	Міністерства	со-
ціальної	 політики	України	від	12.12.2016	№	1518	
067)4325583

•	Работа Забойщик-обвальщик	 на	 ООО	 Нату-
ральная	 ферма	 (Киевская	 область,	 с.Красне).	
Вахтовый	метод	2/2	нед,	з/п	350	грн/день.	Жильем	
и	 обедами	 обеспечиваем.	 Звонить	 с	 12:00	 до	
18:00	067)2438496Анастасия

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

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

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

•	Работа Працівники	на	виробництво.	Довезення	
до	місця	роботи.	Гнучкий	г/р.	Забезпечуємо	жит-
лом	на	час	роботи	Ми	знаходимось	за	адресами:	
м.	Львів:	вул.	Хлібна,	2	вул.	Городоцька,	168	вул.	
Східна,	45	м.	Самбір:	вул.	Промислова,	2	м.	Вінни-
ця:	вул.	Антоновича	067)3506475

•	Работа Работа	Близнецам,	Весам	и	Водолеям!	
067)8483095,(093)0147628,(066)4095863

•	Работа Спеціалістів	 на	 виробництво	 метало-
пластикових	вікон	МПК,	СПЦ,	ОТК	запрошує	на	по-
стійну	роботу	компанія	Стеко.	Висока	та	стабільна	
плата.	Безкоштовне	3-разове	харчування.	Офіцій-
не	працевлаштування.	Безкоштовне	навчання	для	
працівників	без	д/р.	067)6228035,(063)2084231

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

•	Работа Условия	 простые,	 если	 Вы	 готовы	
много	 работать,	 Мы	 готовы	 МНОГО	 платить!	
068)0397551,(063)9261739

•	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.	 Трудоустрой-
ство	бесплатное	067)4545292,(063)4459909

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

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

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

•	Работники (-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	 коробки	 и	 подарочные	 пакеты,	
сувениры,	 игрушки,	 книги	 и	 украшения.	 З/п	 от	
200грн/день	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	
Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатно	
067)4545292,(063)4459909

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

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

•	Разнорабочие по	 уходу	 за	
растениями(саженцами)	 в	 рассадник	 (Киевская	
обл.).Жилье	 с	 удобствами.Наличие	 ксероко-
пий	 паспорта	 и	 кода.	 Ранее	 судимых	 прось-
ба	 не	 беспокоить.	 З/п	 от	 4500	 до	 7000грн.	
Желательно	 с	 официальным	 оформлением	
095)3693839,(097)9446264

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

•	Разнорабочие. Физическая	 работа	 по	 изго-
товлению	 ж/б	 изделий.	 Г/р	 с	 8.00	 до	 17.00,	 сб,	
вс-	выходные.	З/п	350-500	грн/день.	Выплата	з/п	
1	раз	в	неделю	(по	пятницам).	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	
5а,	магазин	Вольт,	вход	со	552086,(067)5884282,
(093)2401847

•	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	вариан-
тів	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

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

•	Різноробочі на	 будівництво	 в	 м.Житомирі.	 Г/р	
8.00-17.00.	 З/п	 3500	 грн.Офіційне	 працевлашту-
вання.	063)2557747,401414,401424

•	Різноробочі на	виробництво	стіклопакетів	в	м.	
Київ.	Можна	без	д\р.	З\п	7000грн.	Надається	хос-
тел	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	
Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підпри-
ємстві.	З/п	за	домовленістю	472064,(095)2806719

•	Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.	
068)5945636

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

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

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

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

•	Робота за	кордоном	Водители	кат.	С,Е	(	с	о/р	
и	без)	для	грузоперевозок	в	Европу	в	литовскую	
компания	 Baltic	 Transline.	 З/п	 от	 1450,00	 грн/
день.	Обучаем	и	подготавливаем	водителей	для	
работы	в	Европе.	067)5054480,(093)3813541,(09
7)2197597

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

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

•	Садовник-озеленитель на	 ООО	 Натуральная	
ферма	 (Киевская	 область,	 с.Красне).	 Сезонная	
работа,	з/п	200	грн/день.	Жильем	и	обедами	обес-
печиваем.	050)4172306Максим

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

•	Сантехнік -електрик	 в	 компанію-виробник	 ме-
талопластикових	та	алюмінієвих	конструкцій	ФА-
БРИКА	ВІКОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гідна	
заробітна	 плата!!!	 Іногороднім	 надаємо	 гуртожи-
ток!!!	Відділ	персоналу.	067)4642161,(050)3857252

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

•	Сварщик срочно	 требуется	 на	 фир-
му	 в	 Агросервис-СВ.	 Опыт	 работы	 же-
лателен.	 Зароботная	 плата	 договорная	
050)4631749,(050)4631751Владимир

•	Сварщики срочно	 требуются	 на	 производство.	
З/п	высокая	096)3643053,448931

•	Сварщики-монтажники (высотники).	 Жела-
тельно	 без	 вредных	 привычек.	 Приглашаются	
на	 постояное	 место	 работы.	 Заработная	 пла-
та	 высокая.	 Г/р	 и	 все	 остальные	 условия	 ра-
боти	 обговариваются	 индивидуально	 по	 тел	
097)7317937Николай.

•	Секретар в	компанію	Еко-стандарт	-	проводить-
ся	конкурс	на	вакансію.	095)1745833

•	Складальник (-и)	виробів	Заробітна	плата	своє-
часна,	від	4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	33
6952,(067)4117632,(067)4117631

•	Слесари срочно	 требуются	 на	 производство.	
З/п	высокая.	448931,(096)3643053

•	Слесарь-монтажник срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	работу.	Официальное	трудоустройство,	
соц.пакет,	стабильная	зароботная	плата.	487946,(
095)2742588,(095)2742557

•	Слесарь-сборщик срочно	 требуется	 на	 пред-
приятие.	З/п	высокая.	448931,(096)3643053

•	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	нада-
ємо	місце	в	 гуртожитку	 (їдальня,	 кафе,	 стомато-
логічний	 кабінет,	 спортзал).	 Хороші	 умови	 праці.	
Повний	соцпакет.	Гідна	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,	 спорт-
зал).	Хороші	умови	праці.	Повний	соцпакет.	Гідна	
з/п	(виплачується	вчасно).	427714,(067)4125181
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•	Слюсар-ремонтник на	 підприємство	 ТОВ	 Жи-
томирський	картонний	комбінат.	З/п	за	домовле-
ністю.	095)2806719,472064,(095)2831112

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

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

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

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

•	Специалист по	 подбору	 персонала	 Требуют-
ся	 сотрудники	 с	 о/р	 кадровика.	 Обучение	 пред-
оставляем.	Г/р	5-ти	дневка.	Оплата	до	6000грн	+	
бонусны	+	премии	097)8207486

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

срочно ТреБ. регион. ПредсТавиТель для 
раБоТы с людьми и докуменТами. оформл. 
догов. и услуг По ТериТор-Ти. ТреБования: По-
рядоч., оТвеТсТ-Ть, ПункТуал., наличие офіс. 
Помещения, оБоруд. (комПьюТер и инТернеТ 
оБяЗ.). 0957762877

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

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

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

•	Строители разных	 специальностей.	 Вахтовый	
метод	работы	096)1238057

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

•	Строительные рабочие	 срочно	 требуют-
ся	 строительной	 компании	 Ариадна-Полесье	 в	
г.Житомир.	Работа	по	городу	и	на	выезде	по	Укра-
ине.	 О/р,	 аккуратность,	 сообразительность,	 без	
в/п.	 Комфортные	 условия	 для	 развития	 в	 строи-
тельной	сфере.	З/п	договорная.	097)8035821

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

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

Терміново ПоТріБні у м. київ Бригади му-
лярів, БеТонярів, армаТурників в м. київ. 
надаємо гурТожиТок, сПецодяг. конТ. 
0442878713;0635831415

•	Технолог -	 заведующий	 производством	 по	 ле-
сопереработке.	 Опыт	 работы.	 Опыт	 работы.	 З/п	
6000	 грн.	 Место	 работы	 -	 с.	 Сингуры,	 Житомир-
ский	р-н.	Г/р	нормированный.	Официальное	тру-
доустройство	096)8665948

•	Технолог молочной	продукции	(с	возможностью	
обучения)	на	ООО	Натуральная	ферма	(Киевская	
область,	 с.Красне).	 З/п	 300	 грн/день.	 Жильем	 и	
обедами	обеспечиваем.	Звонить	с	12:00	до	18:00	
067)2438496Анастасия

•	Технолог швейного	 производства	 в	 Одессе.	
Опыт	 работы	 1	 год.	 Иногородним	 -	 проживание.	
Зарплата	договорная.	Еженедельно.	0674817068

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

•	Токари срочно	требуются	на	производство.	З/п	
высокая.	096)3643053,448931

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

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

•	Торговый представитель	 Срочно	 требу-
ются	 сотрудники	 с	 опытом	 работы	 торгово-
го	 представителя.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	 Доход	 от	
5000грн	 и	 выше	 по	 результатам	 собеседования.	
063)4761116,(068)7601344

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

•	Тракторист на	підприємство	з	переробки	сміт-
тя.	З/п	від	4000	до	6000	грн.	Графік	роботи	позмін-
ний.	Робота	в	м.	Житомирi.	096)6306832

•	Трактористы срочно	 требуются	 на	 сельскохо-
зяйственную	фирму.	Беляевский	район.	Жильём	
и	питанием	обеспечиваем.	067)5585879

ТреБуеТся водиТель каТ е, для раБоТы на 
маниПуляТоре. месТо раБоТы киев. ЗП оТ 
7500грн/мес. жилье ПредосТавляем. Более 
ПодроБная информация По 0965488796

•	треБуются	 уБОрщиКи	 в	 г.Киев!	 раБОта	 пО-
сменная,	смены	Дневные	и	нОчные	(на	выБОр),	
пОмОщь	с	Жильем.	преДОставляется	спецОДеЖ-
Да.	 Оплата	 прОезДа	 ДО	 Киева.	 зп	 От	 5000	 грн.	
0675268435

•	У м.	Київ	потрібні	ч	/ж	на	фасування-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).	 Жите-
лям	 регионов	 возврат	 проезда	 и	 помощь	 с	 жи-
льем	073)0307424,(067)5268435,(066)0611520

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

•	Уборщица (-ик)	 срочно	 требуется	 в	 кафе	
на	 постоянное	 место	 работы.	 График	 работы	
посменный,	3/3	дня	067)9500253Сергей

•	Уборщица (-ик)	требуются	в	клининговую	ком-
панию	 МОЙАВТО.	 Официальная	 з/п	 -	 3200	 грн.	
Уборка	 офисов	 и	 производственных	 помеще-
ний	 (отаплеваемых).	 Обучение!	 Спецодежда!	
Карьерный	 рост!	 Трехсменный	 график.	 Подвоз.	
Соцпакет.	063)4834000ЮрийМихайлович

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

•	Упаковщицы-фасовщицы. Возраст	 и	 опыт	
значения	не	имеют.	Фасовка	готовой	продукции.	
Комфортные	 условия	 труда,	 евроремонт.	 ЦТ	 Ак-
тив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	
(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552
086,(067)5884282,(093)2401847

•	Фасовщики-упаковщики чулочно-носочных	
изделий.	 Г/р	 нормированный,	 с	 9.00-18.00.	 З/п	
4000грн	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Со-
тни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

•	Фасувальники на	 овочевий	 склад	 в	 м.	 Жито-
мир.	Офіційне	працевлаштування.	Гідня	з/п.	Офі-
ційне	працевлаштування.	Гідня	з/п.	Всі	деталі	об-
говорюються.	097)3711019

•	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

•	Фитнес-тренера различных	 направлений	
(аэробика,	 йога	 и	 т.д.).	 Проведение	 групповых,	
индивидуальных	тренировок.	Г/р	обсуждается	ин-
дивидуально.	 З/п	 от	 5000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	
пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	
5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двор	552086,(067)588
4282,(093)2401847

•	Фірма(м.Київ) шукає	 водіїв	 на	 асенізаційний	
автомобіль	 марки	 Mersedes	 з	 офіційним	 працев-
лаштуванням	і	високою	заробітною	платою	(став-
ка+%),	надаєм	житло.	0965777577

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

•	Фрезеровщик по	металлу	срочно	требуется	на	
постоянную	работу.	З/п	высокая	050)4460069

•	Фрезеровщики на	предприятие	в	г.Житомире.	
Г/р	8.00-17.00.	З/п	от	4000	 грн	Оф.	 трудоустрой-
ство	067)2343635,(063)2557747,401414

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

•	Швачки на	 роботу	 (Польща)	
постійно,проживання	 безкоштовно,	 можливі	 ніч-
ні	 та	 денні	 зміни,	 з/п	 60грн/год.	 Наказ	 №286	 від	
24.02.2017р.	0995278328,0689595705

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

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

•	Швеи на	швейное	производство	на	постоянное	
место	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	05
0)3838801,(093)9048748,(096)5548178

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

•	Швеи срочно	 требуются	 на	 постоянную	 работу	
на	два	производства.	Регулярная	загрузка	рабо-
той,	рост	цен	и	соответственно	зароботной	платы.	
Нормированный	 г/р,	 официальное	 трудоустрой-
ство,	 отпускные,	больничные.	Отличные	условия	
работы.	Звоните!	093)7508909

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

•	Швея на	частное	предприятие.	Г/р	с	08.30-17.30.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	от	выработки.	
067)6829230

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

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

•	Штукатуры срочно	 требуются	 строительной	
компании	Ариадна-Полесье	в	г.Житомир.	Работа	
по	городу	и	на	выезде	по	Украине.	О/р,	аккурат-
ность,	 сообразительность,	 без	 в/п.	 Комфортные	
условия	для	развития	в	строительной	сфере.	З/п	
договорная.	097)8035821

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

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

•	Электромеханик для	 обслуживания	 смести-
тельного	 комплекса	 (цемент)	 срочно	 требуется	
в	 компанию	 ООО	 Цемстройсервис.	 З/п	 6000грн	
(067)4632981	ОлегЛеонтиевич

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

•	Юрист-консультант. М/ж,	 высшее	 образова-
ние.	Г/р	с	9.00	до	17.00,	сб,	вс-	выходные.	Офици-
альное	трудоустройство,	полный	соцпакет.	З/п	от	
5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	
этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	
со	двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847

ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 
торгів з продажу предмету іпотеки:

1. Нежитлові приміщення заг. пл. 132.4 м.кв., що розташовані на першому 
поверсі цегляного будинку за адресою: м.Житомир, вул.Л.Українки, 59. Дата торгів: 
05.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 198383;

2. Житловий будинок заг. пл. 194.0 кв.м., за адресою: м.Новоград-Волинський, 
вул. Некрасова, 6а. Дата торгів: 10.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот № 204933 (уцінено лот № 195783);

3. 61/100 ч. житлового будинку, заг. пл. 59.6 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., смт. Брусилів, вул. Фрунзе,61. Дата торгів: 10.04.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот № 204927 (уцінено лот № 195948);

4. Земельна ділянка кадастровий №1822080900:05:000:0751, площею 0.9066 га, 
яка знаходиться на території Василівської сільської ради, Житомирського р-ну, Жи-
томирської обл. Дата торгів: 10.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот № 204922 (уцінено лот № 196374);

5. Нежитлове приміщення магазину, заг. пл. 127,5 кв.м., за адресою: Жи-
томирська обл., м.Коростень, вул. Зв'язківців, 13. Дата торгів: 29-31.03.2017 09:00.  
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 204925 (уцінено лот № 197799);

6. Нежитлова будівля магазину № 17, заг. пл. 197,8 кв.м., за адресою: Жито-
мирська обл., м. Коростень, вул. Набережна, 32-а. Дата торгів: 29-31.03.2017 09:00.  
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот № 204923 (уцінено лот № 197789);

7. Нежитлове приміщення магазину, заг.пл. 145,3 кв.м., за адресою: Жито-
мирська обл., м.Коростень, вул. Гастелло, 16. Дата торгів: 29-31.03.2017 09:00. Дод.ін-
формація: https://setam.net.ua. Лот № 204917 (уцінено лот № 197797).

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

Тел.: 067-368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник

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

Вадим
В’ячеславович
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2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	прОДам	1-нО	КОм.Кв.,	12/12	этаЖей,	42м/0м/0м,	
г.ЖитОмир,	вул.	щОрса	0936296437

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	прОДам	 3-х	 КОм.Кв.,	 1/5	 этаЖей,	 71м/45м/8м,	
г.Киев,	 р-н	 пОДОльсКий.	 цена	 2	 024	 590	 грн.	
0679337309

2.8. Продам будинки в передмісті 

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

•	прОДам	1-нО	этаЖный	ДОм,	ЖитОмирсКая	ОБл.,	
БерДичевсКий	 р-н,	 с.гришКОвцы,	 ул.чКалОва.	
цена	871	935	грн.	0677883949

•	прОДам	 1-нО	 этаЖный	 ДОм,	 ЖитОмирсКая	
ОБл.,	г.БерДичев.	цена	340	600	грн.	0683226004

•	прОДам	1-нО	этаЖный	ДОм,	ЖитОмирсКая	ОБл.,	
КОрОстышевсКий	р-н,	с.харитОнОвКа,	ул.КирОва.	
цена	628	415	грн.	0672708878

•	прОДам	 2-х	 этаЖный	 ДОм,	 ЖитОмирсКая	
ОБл.,	с.пряЖевО,	пер.леснОй.	цена	2	185	792	грн.	
0965659510

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

•	прОДам	участОК	пОД	Жилую	застрОйКу,	Жи-
тОмирсКий	 р-н,	 сОлнечнОе.	 цена	 74	 176	 грн.	
0979100987

•	Участки и	 строения	 в	 Геническе	 Генгорка,	 1	
линия,	в	актах	на	собственность,	от	10	сот.	до	5	
га.	 Возможны	 бартер,	 рассрочка.	 Цена	 земли	
-	 от	 35000	 грн/сот.,	 строений	 -	 от	 5000	 грн/кв.м.	
0999712297

2.14. Продам Комерційна 

•	прОДам	 землю	 КОммерчесКОгО	 назначения,	
винницКая	 ОБл.,	 г.Казатин.	 цена	 2	 724	 796	 грн.	
0631032248

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

•	зДам	тОргівельний	КіОсК	в	м.БерДичеві	на	цен-
тральнОму	ринКу,	КіОсК	знахОДиться	в	центрі	
ринКу,в	нОвОму	ряДу.	0960447944

•	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 

•	ваги	Для	всих	виДів	навантаЖувачів.	встанОв-
лення,	 гарантія	 та	 сервіс.	 ціна	 віД	 25	 тис.	 грн.	
0954442770,0983546654

•	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	апарату-
ри.	Терміновий	виїзд	у	господарство	00:24.	Гаран-
тія.	З/ч(нові/бв).	0968602339,0996834748

•	КОмБайни	 зернОзБиральні,	 прес-піДБирачі,	
КОмБайни	 КартОплезБиральні	 інОземнОгО	
в-ва,	 траКтОри	 мтз-80,	 -82,	 т-25,	 ДОставКа.	
0508462159,0986306600

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

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

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

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

•	прОДам	запчастини	ДО	с/г	техніКи	нОві	та	при-
везу	піД	замОвлення	Б/в	запчастини	єврОпейсьКО-
гО	вирОБництва.	e-maIl:	stolIarchukV@I.ua,	www.
сгтєврОзапчастини.com	0505176722,вОлОДимир

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	агрОзапчастини	ДО	зернОзБиральних	КОмБай-
нів,	 ОБприсКувачів,	 КОсарОК,	 прес-піДБирачів,	
КартОплезБиральних	 КОмБайнів,	 КартОплеса-
ДЖалОК,	КОпачОК,	шини,	Камери.	www.agrokom.
In.ua.	(063)9628236,	0676713553,0992012978

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

•	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,	 по-
ршень,	 кільця,	 пальці,	 прокладки,	 вкладиші,	 інші	
з/ч,	доставка.	0675702202,0507190073,74

•	Причепи 2	 одиниці,	 ЗПТС-12	 (трактор-
ний),	 ОДАЗ-9370,	 під	 седільний	 тягач.	
0506146423,0963507337

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

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.	
Самовивіз.	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 

•	БригаДа	 Дівчат	 виКОн.малярні	 рОБОти	 різнОї	
сКлаД.,ДеКОр.штуКатурКа,	 утепл.БуД,	 КОрОїД,	
БайраміКс.	0633571633,0982599951зОя.

•	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,	кіль-
кості.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	0963409983

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	КупуємО	пилОматеріали	ОБрізні	та	неОБрізні,	
хвОйних	і	різнОлистних	пОріД.	0673911769

•	прОДается	 ДОсКа	 пОла	 сухая	 стрОганая	 в	
шпунт,	БлОКхаус,	фальш-Брус,	вагОнКа;	ДОсКа	
ОБрезная,	 не	 ОБрезная	 стрОительная;	 стрО-
пила;	 БалКи,	 штахетниК,	 мОнтаЖная	 рейКа	 и	
ДрОвяные	 ОтхОДы	 с	 пилОрамы.	 ДОставКа	 на	
ДОм.	0673911769

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

ПП фонТан: Буріння, ремонТ, ТамПонаж сверд-
ловин на воду, монТаж насосного оБладнан-
ня. 0677855628,0677723483

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кваліфікована гаранТована доПомога в 
оТриманні кредиТу. ПроПоЗиції для нео-
фіційно ПрацевлашТованих З чорним 
сПиском. 12% річних. max. 450000 гривень. 
0993337916,0681458367

•	працюєте	неОфіційнО	аБО	пОгана	КреДитна	іс-
тОрія?	телефОнуйте!	КреДит	піД	15%	річних	ДО	
500000	гривень.	гарантія	Отримання	100%.	ліц.	
нБу	№92	От	10.10.11.	0992845630,0974536752

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

•	автОуслуги	 пО	 гОрОДу,	 уКраине,	 рОссии,	 Бе-
лОруссии.	 opel	 VIVaro	 грузОпОДъёмнОсть	 1,2	
тОнн.	ОБъём	грузОвОгО	ОтсеКа	2700х1600х1400.	
мы	всегДа	ДОгОвОримся.	0985992107,0934602309

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

доПомога і рішення всіх ПроБлем: БіЗнес, 
кар`єра, осоБисТе жиТТя, людські ЗаЗдрощі. 
реЗульТаТом БудеТе Задоволені. 0989510583ка-
Терина

•	Консультация по	работе	в	Израиле	без	посред-
ников.	063)7707441,(093)3137826

консульТація Та доПомога на відсТаниі в 
складних сімейних оБсТавинах, шлюБних 
відносинах. доПомога в БіЗнесі, кар`єрі, на 
усПіх. 0689389199

•	Наркологічна клініка	 "Доктор	 Благо	 Плюс"	 в	
Одесі	 проводить	 лікування	 метадонової	 героїно-
вої	 залежності	 і	 алкоголізму.	 Імплантація	 нарко	
і	 алкоблокаторів,	 робота	 з	 психологом.	 Ліц	 АВ	
№567544	 28.10.2010р.,	 МОЗУ.	 www.centerblago.
com.ua	0487023424,0972422922

Поверну усПіх і удачу в жиТТі, доПомога 
у ПроБлемах жиТТя, БіЗнесу, кар`єри, ко-
хання, людських ЗаЗдрощах, самоТносТі. 
0683706105людмила

Професійний Підхід до жиТТєвих ПроБлем: 
сім`ї, діТей, шлюБу, кохання, самоТносТі, БіЗ-
несу. великий д/р на відсТані. 0673038478

ремонТ усилиТелей Звука (авТомоБильных, 
эсТрадных, БыТовых); Тв (кинескоПных и 
жк), мониТоров и Прочей элекТроБыТовой 
Техники с выеЗдом к вам Пн-ПТ:19-00 до 21-
00. 0989718656

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

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

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.

Ковані елементи під заказ

тел. 097-358-82-60

садові столи, лавочки,качелі,бо-
ковинки для лавочок та багато 
іншого.
Сайт decorzabor.prom.ua

•	 Угорська шенген	віза	без	посередників.	Швидко,	
якісно,	гарантовано!	Найнижчі	ціни,	пакет	від	1800	грн.
Вся	Україна!	Подача	за	7	днів.	Від	Вас	тільки	копії	пас-
портів,	все	інше	зробимо	ми.	Звертайтесь,відповімо	
на	всі	Ваші	запитання!	0999472545,067978024

8. РіЗНе 
8.3. товари для спорту та велотехніка. 

Продам 

•	ДОрОЖный	 велОсипеД	 аист–уКраина-ДОрОЖ-
ниК,	размер	КОлеса:	28,	рама-	сталь,	тОрмОзная	
втулКа,	нОЖнОй.	прОизвОДитель	харьКОв.	г.Киев.	
цена	1450	грн.	0674986758

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	Насіння кормового	 буряка	 "ЛАДА".	 Упаковано	
по:	1кг.	-	200грн.	0686156290Віталій.

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

8.8. Насіння, с/г продукція. Куплю 
•	Куплю	 селітру	 npk,	 насіння,	 герБіциДи.	
0969653967,0957983021

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

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

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

•	КупуємО	хОлОДильниКи,	пральні	машини,	пли-
ти,	телевізОри,	КОмпютери,	мОнітОри	та	іншу	пО-
БутОву	та	КОмпютерну	техніКу.	стару	аБО	не	пра-
цюючу.	самОвивіз.	0634792504,0677035457,449131

куПуємо відходи Плівки ПолієТиленової, 
ПласТмаси Та макулаТуру. 0505580047,447919

8.20. стіл знахідок. Загубив 

вТрачена Залікова книжка №12084, видана на 
ім`я кулаковський андрій юрійович, вважаТи 
недійсною

8.23. інше. Продам 

вапнО	 гашене,	 негашене	 та	 Для	 грунту.	
гуртОвий	 прОДаЖ.	 ОптОві	 ціни	 0672503812,	
0931897527

•	прОДам	 Діючий	 Бізнес-Багетну	 майстерню	 в	
м.ЖитОмирі,пО	 ОфОрмленню	 в	 пластиКОвий	 Багет	
Картин	та	вишивОК.	прОДаЖ	в	КОмплеКсі:ОБлаДнання,і
нстрКмент,матеріал	та	переДача	пунКтів	прийОму	за-
мОвлень.прОДаЖ	термінОвий.	Деталі	за	0970284449анна

•	прОДам	мОлОДняК	різнОї	птиці	піД	замОвлення,	
а	таКОЖ	КачКу-муларД	та	інші	пОрОДи.	0679826838

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

•	Продам саджанці	 морозостійких	 ківі,	 гранату,	
інжиру,	фундука.	0997982988

8.24. інше. Куплю 

•	Купим лист,	 трубу,	 круг.	 Б/у,	 лежалый.	
050)5442769

•	Купим редукторы,	электродвигателя,	тельфера	
050)5442769

•	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 нутроміри	 триточкові	 никрометрічні	 індика-
торні,	 індикатори	 ІЧ10,	 ІЧ25,	 ІЧ50,	 ІГ2,	 МІГ1,	 КМД1,	
КМД3,	КМД8,	КМД9,	скоби	важелі.	0679083229

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

•	 Куплю радіодеталі:	діоди,	транз.,	реле,	пускачі,	пере-
микачі.	 Мікросхеми.	 Осцилограф,	 частотомір,	 генера-
тор,	процесори.	0677871227,0669991303

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Куплю холодильне	 та	 технологічне	 обладнання	
0672658658,	0966552655

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

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

•	 Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Єнісей".	Са-
мовивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети.	0981554242
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гороскоп	на	тиждень	15	-	21	березня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Удача супроводжу-

ватиме вас у нових по-
чинаннях. Однак мен-

ше напружуйтесь на роботі, 
дайте й іншим можливість 
проявити себе.

ТЕЛЕЦЬ
Зараз краще за-

йнятися вирішенням 
нагальних проблем. Глобальні 
плани поки що зачекають.

БЛИЗНЮКИ
Досить напруже-

ний, але цікавий та про-
дуктивний тиждень. 

Відчуєте підтримку партнерів та 
однодумців. У вихідні потрібно 
відновити сили та нерви.

РАК
Тривог і хвилювань 

не уникнути. Поста-
райтеся відгородити себе від 
небажаних контактів і недобро-
зичливих та заздрісних людей. 
А от начальство похвалить.

ЛЕВ
Не доводьте себе до 

повного виснаження на 
роботі та в бізнесі. Не забувай-
те про домашні справи, батьків 
та дітей.

ДІВА
Сприятливий пе-

ріод. Успішно впорає-
тесь навіть з дуже складними 
справами. Не відмовляйтеся 
від поїздок.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня за-

ймайтеся повсякден-
ними справами і не будуйте 
грандіозних планів. У гонитві 
за правдою постарайтеся уни-
кати відкритих конфліктів.

СКОРПІОН
Непогані шанси 

зміцнити особисті по-
зиції в кар’єрі та поліпшити 
свій соціальний статус. Але для 
цього важливо проявити му-
дрість і терплячість.

СТРІЛЕЦЬ
Ви зараз дуже пере-

конливі, користуєтеся 
повагою і популярніс-

тю. Тільки побоюйтеся зіркової 
хвороби і будьте лояльніше до 
оточуючих. 

КОЗЕРІГ
Вам може здатися, 

що всі навколо вас ви-
користовують, нічого не даючи 
натомість. Швидше за все, це не 
зовсім так, тому не варто обу-
рюватися з цього приводу.

ВОДОЛІЙ
Необхідно зібрати-

ся з силами і не дозво-
ляти собі розслабляти-

ся та засмучуватися з приводу 
кожної несподіванки.

РИБИ
Сприятливий період 

для професійного росту. 
Постарайтеся менше уваги зверта-
ти на критику: успішне просуван-
ня у кар’єрі залежить тільки від вас.

Рок музика буває веселою, бу-
ває й сумною. Вона різна, але все 
ж таки, вона «тримає» натовп фа-
натів за саме серце. І зараз цікаві 
факти про рок музику. Let’s Rock:

●● Почнемо, мабуть, зі шкоди. 
Людські вуха здатні сприйма-
ти до 85 децибел без шкоди для 
себе, на рок-концертах гучність 
зашкалює за 120.

●● В Гуантанамо під час тортур 
взятих у полон іракців викорис-
товували пісні групи «Metallica», 
причому вокаліст групи, відкри-
то схвалив таку практику.

●● Знайомий усім жест «Коза» 
вперше був використаний во-

калістом «Black Sabbath» Ронні 
Джеймсом Діо. До цього цей 
жест був одним з видів відляку-
вання злих духів.

●● Вчені довели, що люди, які 
слухають «важку» музику, мають 
більш розвинений інтелект.

●● Група «Led Zeppelin» ста-
ла рекордсменом ще в 1999 році 
і тримається донині. На їхньому 
рахунку тільки у 1999 році було 
94 «платинових» альбоми.

●● Оззі Осборн в 1982 році 
спробував відкусити летючій 
миші голову. Сам Осборн ствер-
джував, що прийняв кажана за 
гумового. Той концерт був припи-

нений, бо миша вкусила Осбор-
на, і він потрапив до клініки для 
щеплення від сказу. Після цього 
випадку натовп фанатів намагав-
ся пронести різних тварин, серед 
них була навіть мертва кішка.

●● У Фінляндії з 1996 року пово-
диться конкурс з гри на уявній гі-
тарі. Переможець конкурсу отри-
мує справжню електрогітару.

●● Один з мешканців Швеції 
був визнаний інвалідом через за-
лежність від рок-музики. І йому 
навіть була виділена пенсія.

●● В одному англійському замку 
був проведений рок-концерт, після 
якого з замку втекли всі щури.

цікаві факти про рок-музику



джекі
Жанр: біографія, драма
Про Жаклін Кеннеді - першу леді 

Сполучених Штатів на початку 60-х, 
найпопулярнішу жінкуі свого часу, 
ікону стилю - написано десятки книг і 
знято чимало фільмів, але величезний 
інтерес до її життя з роками не згасає. 
У цій стрічці автори відтворили один 
з трагічних моментів в американській 
історії - вбивство президента Кеннеді 
в Далласі - і пішли за ним кілька днів, 
показавши ці події очима самої Жаклін. 
Весь світ захоплювався її стійкістю, 
гідністю і самовладанням. Але що 
насправді пережила ця жінка?

конг
Жанр:  фантастика, фентезі,
             боєвик, пригоди
На невідомий острів в Тихому 

океані потрапляє команда 
вчених, військових і шукачів 
пригод. Вони втручаються у 
володіння могутнього Конга 
і тим самим розв'язують бій 
між людиною і природою. 
Дуже скоро дослідницька 
місія перетворюється в гру на 
виживання, її учасники змушені 
буквально прорубувати собі 
шлях до порятунку.

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. 

м. Житомир, вул. Київська, 13       тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

кінотеатр «УкраЇна»

Драмтеатр Ляльковий театр

«Любов та ненависть 
у Вероні»
17 березня

Початок о 19:00

«Аліса в країні Чудес»
18 березня

Початок о 12:00

«Любов та ненависть 
у Вероні»
17 березня

Початок о 19:00

«Ханума»
18 березня

Початок о 19:00

«Жінка в style Jazz»
21 березня

Початок о 19:00

«Бабуся та Ведмідь»
18 березня

Початок об 11:00 та 13:00

«Язиката хвеся»
19 березня

Початок об 12:00 та 14:00


