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Житомирський підприємець 
збирається судитися з право-
охоронцями, котрі на півтори 
доби зупинили його бізнес

страйку не було! 
а реформа – може статися!

Лише на капітальний ремонт ОСББ влада збирається витратити 21 мільйон гривень. Але віднині недо-
бросовістних підрядників чекають суворі санкції. З кожною фірмою влада рекомендує укладати типовий 

договір, розроблений юрдепартаментом міськра-
ди. Що саме ремонтуватимуть у житомирських 
будинках - дізнавалися «20 хвилин». с. 13

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

50% ЕКОНОМІЇ НА ВСІ СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ
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Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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Жанна Беркута

Попри те, що у 
Житомирі майже не-
має ідеальних доріг, 
виконавчий комітет 
вирішив заборонити 
житомирянам розко-
пувати асфальт в міс-
цях, де проводився 
капітальний ремонт.

Питання про порушення 
благоустрою на вулицях Жи-
томира було розглянуто на 
позачерговому засіданні вико-
навчого комітету у п’ятницю 
17 березня.

За словами заступника 
міського голови Олександра 
Фещенка, це в основному сто-
сується капітального ремонту 
доріг. «Ми перш за все наполя-
гаємо на тому, щоб заборонити 
траншейне розкопування до-
ріг. Винятком може бути над-
звичайна аварійна ситуація. Та 
в усіх інших випадках ремонт-
ні роботи мають виконуватися 
лише за згодою виконкому», – 
наголосив заступник.

Мер Житомира Сергій Су-
хомлин попередив, що заяв-
ки на ремонтні роботи будуть 
розглядатися на виконкомі. 
Лише тільки після ухвалення 
заяви буде видаватися дозвіл.

«Щоб жоден чиновник не 
приймав індивідуальне рішен-
ня – чи надавити дозвіл на роз-
копки», – сказав міський голова.

Також було вирішено забо-

ронити розривати асфальтне 
покриття комунальним уста-
новам та розробити ряд «санк-
цій» за порушення рішення 
виконкому. До них віднесуть не 
тільки штрафи, але і позови до 
суду щодо відшкодування за-
трат на ремонтні роботи.

Винятком є аварійні ситуа-
ції, що потребують невідклад-
ного втручання.

Юлія Довбня

У Житомирі  
18 березня в примі-
щенні колишнього 
ресторану «Смо-
ленськ» відбувся фес-
тиваль соціальних 
інновацій «Ucrazyans».

За словами організаторів 
заходу, основна ідея фести-
валю соціальних інновацій 
«Ucrazyans» – розповісти людям, 
які не залучені до громадських 
організацій, громадянського сек-
тору, як вони можуть долучити-
ся до соціальних змін та стати 
учасниками соціальних проек-
тів. А головне – об’єднати різних 
небайдужих людей з цікавими 
ідеями для поліпшення життя 
міста та країни.

«Це свято-виставка об’єднує в 
собі пізнавальну частину, пред-
ставлення нових ідей та ініціа-
тив, музику, їжу і масу цікавих 

людей», – розповідає начальник 
управління у справах сім’ї, мо-
лоді та спорту міської ради Іри-
на Ковальчук. – Адже саме такі 
проекти роблять свої маленькі 
справи, що в підсумку покращу-
ють життя нашої країни. Я спо-
діваюсь, що після сьогоднішньо-
го фестивалю в людей виникне 
бажання або створити свою іні-
ціативу, або приєднатися до тих, 
які вже існують».

На фестивалі можна було 
побачити вже реалізовані ідеї, 
наприклад велосипед, який ви-
робляє електроенергію. У рам-
ках фестивалю усі бажаючі 
мали змогу записатися до Шко-
ли місцевого самоврядування, 
визначити, наскільки вони є 
свідомими житомирянами, ви-
садити рослини, взяти участь 
у цікавих квестах, побувати на 
майстер-класах, лекціях та на-
солодитися святковою музич-
ною програмою. Крім того, на 
заході житомирські школярі 
створювали місто майбутнього 
«Житомир - 2030», де проводили 
дослідження мобільності, бю-
джету, культури та спорту.

на майдані Соборному 
«засвітяться» дерева

Фестиваль 
«Ucrazyans» 
захопив Житомир

Жанна Беркута

Невдовзі дерева на 
майдані Соборному 
«засяють». 

Проект громадської ор-
ганізації «Місто своїми ру-

ками» про встановлення 
ілюмінації підтримали на за-
сіданні виконавчого комітету 
17 березня.

Представники організації 
вирішили власним коштом 
провести благоустрій скверу 
на майдані Соборному.

«Це наша ініціатива, тож 
усі витрати ми беремо на 
себе. Ми готові закупити об-

ладнання та передати його 
на баланс міста», – зазнача-
ють в організації «Місто сво-
їми руками».

На деревах, що розміщені 
на майдані, встановлять світ-
лодіодні лампи. Організація 
обіцяє відшкодувати «Зелен-
буду» усі збитки, що нанесуть 
робітники під час встановлен-
ня обладнання.

Влада заборонить 
житомирянам розкопувати 
відремонтований асфальт

У четвер, 23 березня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної 
наукової бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться восьме засідання 
«Клубу експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Страйк не 
відбувся! Яким чином у Житомирі врегулюють рух маршрутних таксі? 
Новий тариф: як скоро «дотягнемо» до 5 гривень».

У ході засідання експерти і гості студії обговорять такі питання:

- чому анонсований страйк житомирських перевізників не відбувся;
- коли зросте вартість проїзду;
- як врегулюють рух житомирських маршрутних таксі.
Експерти чергового телеефіру – заступник житомирського міського 

голови Дмитро Ткачук, голова комісії з транспорту громадської ради при 
Житомирській ОДА Володимир Петюх.

Запрошуємо подивитись восьмий випуск 
«Клубу експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30
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40 мільйонів і експертиза якості: 
«дорожні новинки»-2017

Анастасія Кузьмич

У цьому році кому-
нальники починають 
традиційну щорічну 
гру «ремонт вулиць» 
і збираються заас-
фальтувати 31 об’єкт. 
Щоправда, цього року 
правила дещо зміню-
ються.

На засіданні міськвиконкому 
15 березня можновладці затвер-
дили перелік об’єктів комуналь-
ної власності, які мають бути 
капітально відремонтовані чи 
реконструйовані в цьому році.

Нині в планах комунальни-
ків 31 вулиця і дорога Житоми-
ра. На роботи планують витра-
тити 40 мільйонів гривень. Крім 
цього, влада пообіцяла привес-
ти до ладу 4 сквери і навіть вже 
виділила на них 9 мільйонів. За 
словами начальника управлін-
ня комунального господарства 
Олександра Марцуна, збира-
ються завершити роботи біля 
пам’ятників Шевченку, Ольжи-
чу й побудувати два нові сквери 
по вулиці Чуднівській (колиш-
ній Черняховського) і на Поль-
ському Бульварі.

Однак разом з «класичними 
схемами» ремонту цьогоріч не 
обійшлося без нововведень – 
міський голова Сергій Сухомлин 
того ж дня доручив юридично-
му департаменту розробити ти-
пову угоду, яку укладатимуть з 
підрядниками.

«Відпрацюйте питання зі 
страхуванням, для того, щоб у 
нас був чіткий жорсткий дого-
вір, за яким ми могли б потім 
стягнути і пред’явити претензії 
підрядникам. Бо за законом ка-
пітальний ремонт доріг – на 10 
років, а ми за 5 років вже лата-
ємо ці дороги. В угоді все чітко 
має бути прописано», – аргумен-
тував Сергій Сухомлин.

Протягом кількох днів проект 
типового договору був розробле-
ний і розглянутий на позачерго-
вому засіданні міськвиконкому 
17 березня.

«Угоду розроблено на основі 
відповідних договорів, затвер-
джених Кабінетом міністрів, 
Укравтодором тощо, – розповів 
начальник юридичного департа-
менту Євгеній Черниш. – Також 
враховані вимоги щодо гарантії 
на виконані роботи, передбачено 
ряд штрафних санкцій за недо-
тримання якості виконаних ро-
біт, а також строків виконання. 
Ці всі санкції відповідають ви-
могам Господарського Кодексу, 
тому зауважень з цього приводу 
в принципі бути не може».

Ще один важливий момент, 

який включили в договір – це 
експертиза. За словами Євгенія 
Черниша, за вказівкою замовника 
підрядник  власним коштом має 
забезпечити проведення експер-
тизи, у даному випадку – якості 
асфальтобетонного покриття. 
Причому, експертну організацію 
вказуватиме також замовник, 
щоб унеможливити спекуляції.

«Тільки після цього може 
бути здійснена повна оплата», – 
підсумував очільник юридич-

ного департаменту.
Члени виконкому схвалили 

проект. Остаточно він буде ухва-
лений після внесення запропо-
нованих правок і доопрацювань.

А от чи викличе нова уго-
да ентузіазм у робочих і чи по-
кращиться після цього якість 
виконаних робіт – покаже час. 
Принаймні, цікаво було б поди-
витися, з яким «задоволенням» 
підрядники оплачуватимуть 
експертизу своєї ж роботи.

Марина Михальчук

Уже зовсім скоро 
вулиці міста приве-
дуть до ладу і прикра-
сять різнобарвними 
квітами. Цього року в 
Житомирі з’являться 
декілька нових зеле-
них скульптур.

До початку весни комунальні 
підприємства традиційно готу-
ють сюрпризи для мешканців 
та гостей Житомира. Зазвичай 
все починається з благоустрою 
міста. Так комунальне підпри-
ємство «Зеленбуд» щорічно ви-
саджує тисячі квітів, аби наше 

місто «розквітло».
Інженер ландшафтного ди-

зайну КП «Зеленбуд» Олена 
Бондарчук розповіла, що точної 
кількості квітів вона поки що 
назвати не може. Міські клумби 
прикрасять однорічні рослини – 
це чорнобривці, петунія, алісум, 
сальвія і цинерарія. Ці квіти лю-
блять за соковиті фарби, якими 
можна наповнити клумби щоро-
ку, й абсолютно по-різному.

Також невдовзі у деяких ра-
йонах міста з’являться нові квіт-
ково-художні композиції. Зокре-
ма, дві-три квіткові скульптури. 
Однією з них буде метелик (плас-
кий квітник на підставці під ку-
том 45 градусів), він милуватиме 
очі житомирян у центрі міста.

Така краса є порівняно нови-
ною для міста, бо перша квіткова 
скульптура з’явилася лише ми-
нулого року (у парку імені Ю. Га-

гаріна). Городяни та гості залюб-
ки фотографувались біля неї, але 
знайшлися вандали, які час від 
часу її руйнували. У «Зеленбуді» 
сподіваються, що відтепер люди 
будуть ставитися до такої роботи 
з повагою.

Місто почнуть прикраша-
ти квітами та деревами вже зо-
всім скоро, тут все залежатиме 
від погоди. «Найпопулярні-
шими» деревами, які саджа-
ють у нашому місті, є гороби-
на та липа.

Перевізники  
не повинні шантажувати 
громаду міста

Транспортне питання, яке на 
минулому тижні обговорювалося 
в усьому Житомирі, буде акту-
альним наступні декілька місяців. 
Громадські слухання, що відбулися 
14 березня, ще раз підтвердили, 
що житомирські перевізники не 
бажають покращувати якість пере-
везення, але тариф хочуть 5 грн!

На громадських слуханнях 
жоден перевізник не зміг обґрун-
тувати вартість проїзду у 5 грн. 
Ніхто не мав цифр та реальних 
розрахунків тарифу. Загалом, 
риторика перевізників зводиться 
до того, що мінімальна зарплата 
збільшилася, постійно дорожчає 
пальне та запчастини. Частково це 
відповідає дійсності, але ж варто 
бути відвертими.

Чи отримували раніше водії 
маршруток 1200 грн заробітної 
платні? Вочевидь – ні. Адже їхня 
реальна заробітна платня значно 
вища. Так само, як і зараз вони 
отримують більше мінімальної. 
Після зменшення податків, а саме 
єдиного соціального внеску (ЄСВ) 
до 22 %, податки на працівників 
суттєво не зросли. Пальне останніми 
місяцями здешевшало на декілька 
гривень. Маршрутки їздять на мета-
ні, ціна якого наразі близько 11-11,5 
грн за літр. Тобто і цей аргумент 
є спекулятивним та не витримує 
критики. Щодо кількості пасажирів, 
які користуються маршрутками, то 
традиційно перевізники не знають, 
скільки ж людей вони возять.

Вимоги перевізників щодо 
збільшення вартості проїзду част-
ково мають підстави, адже будь-
який бізнес має приносити при-
буток, а вартість послуги повинна 
бути ринковою. Але перевізники 
не мають диктувати свої умови та 
вказувати ціну, яка їм до вподоби. 
Можливо, є потреба збільшити 
вартість проїзду на 50 копійок, 
можливо, на гривню, якщо для 
цього дійсно будуть підстави.

У цій ситуації хочеться відзна-
чити позицію міського голови, 
який не піддався на тиск переві-
зників. Якщо перевізники не хочуть 
виконувати свої обов’язки (та 
шантажують місто тим, що можуть 
раптово припинити возити жито-
мирян), влада та громада міста 
мають зробити усе можливе, щоб 
якомога швидше усіх приватних 
перевізників було замінено на 
комунальний міський транспорт. 
Це єдиний спосіб позбутися марш-
рутної «мафії» в нашому місті.

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

Весняний Житомир: які квіти 
та дерева прикрасять місто
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Моя женская энергия.
Шестой секрет 
наполнения

Продолжая серию статей о накоплении 
и восстановлении женской энергии, 
расскажу о путешествиях.

П ут е ш е с т в и я  д л я  м е н я  –  э т о 
неотъемлемая составляющая успеха и 
накопления энергии. Успеха, потому что 
путешествия вдохновляют и открывают 
новый взгляд на обычные вещи, а 
вдохновение – это и есть поток энергии.

Путешествия открывают вам источники 
воды (в дополнение к статье о воде). 
Отдых на озере, у моря, океана – это 
отличный способ поднять уровень 
Вашей энергии. Женщина получает 
силу стихий, и одна из них –  вода, 
которая проявляется через интуицию, 
женственность и мягкость. Вода – это 
основа сексуальности женщины и Ваше 
умение быть гармоничной.

Если у женщины много проявления 
стихии «воздуха», «огня» и недостаток 
«воды», то чаще всего люди видят  перед 
собой ту, что в современном обществе 
часто называют «стервой». Такая женщина 
привлекает своей сексуальностью, 
блестящим умом, но через некоторое 
время мужчина от неё уходит. Он просто 
не выдерживает напряжения. Потому 
что нет в ней глубокой мягкости воды. А 
теперь представьте, что «воды» вполне 
достаточно, а «воздуха» мало. Тогда такая 
женщина очень легко достаётся мужчине, 
нет в ней и капли здоровой стервозности. 
Результат – её совсем не ценят! Ну, а вот, 
например, если нет «огня»?

Полюбите воду и будьте гармоничны. 
П у т е ш е с т в и я  д а ю т  ж е н щ и н е 
возможность обмена энергией с 
разными стихиями!

Путешествия дают дополнительное 
время для длительных разговоров 
и бесед. Это тоже  выплеск энергии, 
который женщине необходим. Женщине 
очень важно высказывать свое мнение 
и вести беседы – это и есть обмен 
энергиями. Вот я, например, больше 
всего на отдыхе люблю вечера, когда 
после ужина мы с мужем идем на 
дижестив… За дижестивом мы можем 
сидеть много часов, наслаждаясь 
музыкой и общением друг с другом… 
мы можем спокойно обсудить любые 
темы))) Так образуются доверительные 
отношения, когда вы можете просто 
поговорить по душам, услышать и 
понять друг друга. Такие отношения – 
это редкость. Они складываться годами 
и требуют времени и сил для построения 
такой связи, а вечера в путешествии – 
это идеальное время! Путешествуйте с 
любимыми)))

Помните, что Вы состоите из эмоций и 
впечатлений. Добавьте капельку нового, 
жизнь прекрасна – цените ее!

Эгоистина – истина в тебе!
Илона колодий
вопрос автору можно задать e-mail: 
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно: 
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КолонКа«Зручний» податок на 
нерухомість: ставки зменшилися, 
але платити доведеться більше

Юлія Довбня

Зі зростання мі-
німальних зарплат 
зміняться особли-
вості сплати подат-
ку на нерухомість. 
Якщо минулого 
року за зайвий ква-
дратний метр жито-
мирянам доводило-
ся платити 3%, то в 
цьому році податок 
знизили до 1,5%.

Але на початку 2018 року це 
зниження відсоткової ставки 
буде непомітним, адже з підви-
щенням мінімальних зарплат 
тариф «поповзе» вгору.

Податок на нерухоме май-
но для більшості платників 
податків Житомира є новим, 
адже раніше ним обкладали-
ся лише надзвичайно заможні 
громадяни, у власності яких 
знаходяться квартири площею 
більше 120 квадратних метрів 
та житлові будинки ще біль-
шою площею. А сьогодні, «за-
вдяки» змінам у законодавстві, 
за кожен метр надлишкової 
площі доведеться сплачувати 
тим, у кого площа квартири 
більше 60 квадратних метрів, а 
будинку – 120-ти. У Житомирі 
ставка податку на нерухомість 
встановлена в розмірі 0,5% від 
мінімальної заробітної плати 
для житлової площі, та 0,75% 
від мінімальної заробітної 
плати – для нежитлової неру-
хомості. Але в 2017 році сума 
відрахування все одно буде 
більша, оскільки зросла міні-
мальна зарплатня – 3 200 грн.

Не треба лякатися, що до-
ведеться платити вже з роз-
рахунку нової мінімалки 
3200 грн. В цьому році відбу-
ватиметься сплата за 2016 рік, 
тобто для розрахунку буде ви-
користовуватися значення мі-
німальної зарплатні на 1 січня 
2016 року, тобто 1378 гривень. А 
от справжній стрибок вартості 
«зайвих» метрів відбудеться 
у 2018 році – розмір податку 
зросте більш ніж удвічі, до мак-
симальних 96 гривень за метр.

Як розповіла начальник 
відділу адміністрування май-
нових податків і зборів фізич-
них осіб, податків з громадян 
Житомирської об’єднаної дер-
жавної податкової інспекції 

ГУ ДФС в Житомирській об-
ласті Лідія Лайпольт, на сьо-
годнішній день у Житомирі 
пільги розповсюджуються на 
нежитлові та господарські при-
міщення, звільнені від оподат-
кування одного з об’єктів жит-
лової нерухомості інваліди та 
учасники війни, учасники бо-
йових дій, члени сім’ї загибло-
го (померлого) ветерана війни 
та малозабезпечені сім’ї.

«На даний час у Житомир-
ській ОДПІ налічується 1237 
платників даного податку, з 
них юридичних осіб – 821 , фі-
зичних осіб – 416. Податок на 
нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки є місцевим 
податком і, відповідно, надхо-
дить у розпорядження органу 
місцевого самоврядування та 
витрачається на потреби гро-
мади. Податок на нерухоме 
майно, відмінне від земельної 
ділянки, як і раніше сплачу-
ють фізичні та юридичні осо-
би, також й нерезиденти, які є 
власниками об’єктів житлової 
або нежитлової нерухомості. 
Сплачувати податок на не-
рухоме майно зобов’язані не 
всі фізичні особи, а лише ті, 
котрі володіють квартирою, 
житлова площа яких переви-
щує 60 квадратних метрів і 
будинком площею більше 120 
квадратних метрів. У випадку 
наявності об’єктів нерухомого 
майна різних типів податок 
сплачується за площу, що пе-
ревищує 180 квадратних ме-
трів», – сказала вона.

За її словами, громадяни, 
котрі володіють житловою не-
рухомістю, зокрема кварти-
рою загальною площею понад 
300 квадратних метрів, або 
будинком площею більше 500 

квадратних метрів, цього року 
сплатять додаткових 25 тисяч 
гривень.

Кого не «торкнуться» зміни
Запеклі суперечки навко-

ло податку на нерухомість 
тривають не перший рік. Не-
зважаючи на те, що він вве-
дений три роки тому, багато 
житомирян його так і не спла-
чували. Причина криється в 
тому, що з цього податку були 
спочатку передбачені пільги, 
які фактично звільнили пе-
реважну більшість власників 
нерухомості від його сплати. 
Звільняються від податку бу-
динки сімейного типу, по-
мешкання, непридатні для 
проживання. Також ті, що 
належать дітям-сиротам або 
позбавленим батьківського 
піклування. Дітям-інвалідам, 
яких виховують одинокі мате-
рі чи батьки (дозволяється не 
більше одного об’єкта нерухо-
мості на дитину).

Щоб збільшити податкову 
пільгу, нерухомість оформля-
ють на кількох власників. Не 
обов’язково, щоб вони були 
повнолітні чи мешкали в тому 
ж будинку або квартирі.

 Несплата – штраф
Сплачувати податок фі-

зичні особи будуть раз на рік, 
протягом 60 днів з моменту 
вручення податкового пові-
домлення-рішення. Тим, хто 
отримав квитанцію, але не 
сплатив нарахований пода-
ток у встановлений термін, 
буде нараховано штраф – 10% 
від суми. Якщо прострочен-
ня перевищить два місяці – 
розмір штрафу зростає до 
20%. Крім того, з моменту ви-

никнення заборгованості на-
раховується пеня.

«Податкове повідомлення 
має надійти до 1 липня. При 
незгоді з розміром податку 
можна звернутися з пись-
мовою заявою до податкової 
служби за місцем проживання 
(реєстрації) для проведення 
звірки даних. Юрособам необ-
хідно платити щоквартально, 
з виплатою впродовж 30 днів 
після закінчення чергового 
звітного кварталу», – сказала 
Лідія Лайпольт.

Деяким житомирянам 
приходили платіжки вже з 
нарахованими штрафами за 
несвоєчасну оплату, і люди 
повністю погашали всю суму, 
зазначену в платіжках. Хоча, 
за законом штраф не підля-
гає оплаті, якщо платіжний 
документ надіслали із запіз-
ненням. Щоб не виникало 
подібних ситуацій, при появі 
питань потрібно звернутися 
до податківців. Це стосується 
і випадку, якщо квитанція не 
прийшла вчасно.

«Платники податку мають 
право звернутися з письмовою 
заявою до фіскальних органів 
за місцем проживання (реє-
страції) для проведення звірки 
даних щодо об’єктів житлової 
або нежитлової нерухомості. У 
разі виявлення розбіжностей 
між даними фіскальних орга-
нів та даними, підтверджени-
ми фізичною особою на під-
ставі оригіналів документів на 
право власності, проводиться 
перерахунок суми податку і 
надсилається нове податко-
ве повідомлення-рішення, а 
попереднє вважається скасо-
ваним», – пояснюють в Жито-
мирській податковій інспекції.
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Моторошна статистика: чому Україна 
лідирує за смертністю матерів і немовлят

Юлія Довбня

Україна продовжує 
лідирувати за показ-
никами материнської 
та дитячої смертнос-
ті серед інших країн 
Європи.

За даними міжнародного 
оцінювання, у 2015 році в Україні 
було 120 випадків материнської 
смертності, в той час як у сусід-
ній Польщі – 12, Румунії – 56, а 
у Німеччині – 42. У 2015 році в 
Україні було 2378 випадків смер-
ті немовлят у перші 28 днів жит-
тя, в той час як у Польщі – 1122, 
Румунії – 1047, а у Німеччині – 
1449 випадків.

Здоров’я протягом вагітності 
безпосередньо залежить від здо-
рового способу життя матері не 
тільки під час вагітності, але й 
задовго до цього.

Про проблему смертності не-
мовлят розповіла нам начальник 
охорони здоров’я при Житомир-
ській міській раді Марія Місюрова.

«Резервом зниження дитячої 
смертності є: підвищення якос-
ті медичної допомоги, особливо 

первинної медико - санітарної 
допомоги, впровадження в прак-
тику дієвих програм, підвищен-
ня професійного рівня лікарів 
і медичних сестер та вміння ра-
ціонального застосування нових 
перинатальних технологій», – 
сказала вона.

За словами Марії Місюрової, 
кожен випадок дитячої смерт-
ності аналізується, приймаються 
відповідні управлінські рішення. 
Окрім підвищення професій-
ного рівня лікарів з надання до-
помоги в жіночій консультації, 
пологових стаціонарах, дитячій 
лікарні, постійно покращується 
і матеріально-технічне забезпе-
чення цих закладів.

Пологи як лотерея
Все більше житомирських 

жінок говорить про те, що поло-
говий будинок в Житомирі – це 
лотерея. Щоб пологи пройшли 
добре, повинні співпасти багато 
чинників: хороші лікарі на змі-
ні, відповідний день тижня і час 
доби, вдале розташування зірок 
і просто людське везіння. Тільки 
в цьому випадку можна споді-
ватися, що і породілля, і ново-
народжений подолають випро-
бування пологовим будинком 
без шкоди для свого здоров'я і 
вийдуть з його стін живими.

За словами областного пе-
диатра Житомира Оксани 
Лук’яненко, одна з основних 
причин смертності малюків – 
майбутні мами, котрі нехтували 
медичним наглядом. Звідси й 
починаються всі біди.

«У пологові будинки вагітні 
надходять вже з ускладненням. 
Це зазвичай відбивається на 
дитині, для якої не проходить 
безслідно стрес, пережитий 
матір’ю. Незважаючи на деякі 
позитивні зрушення в демогра-
фічній ситуації, залишається 
актуальною проблема здоров’я 
жінок, які народжують хворих 
дітей та з малою вагою. Здоров’я 
новонароджених, рівні розвитку, 
захворюваності, смертності зна-
ходяться у залежності від стану 
здоров’я їхніх батьків. Смертність 
дітей у віці від 7 днів до 1 року в 
більшості випадків пов’язана з 
вродженими вадами розвитку. У 
структурі летальних випадків се-
ред новонароджених є внутріш-
ньоутробне інфікування. Для 
запобігання цих випадків смерті 
необхідно забезпечити безпечні 
пологи і ефективний неонаталь-
ний догляд», – зазначила вона.

За словами педіатра, важли-
во виявити у новонародженої 
дитини хвороби і лікувати їх, 
бо якщо хвороба не виявлена і 

не проводиться відповідного лі-
кування, дитина може важко за-
хворіти і швидко померти.

«Регулярне спостереження 
за дитиною до року, організа-
ція правильного вигодовування 
та гігієнічного догляду, усунен-
ня шкідливих побутових чин-
ників, що проводяться в осно-
вному медсестрою, є одними з 
найважливіших заходів у вихо-
ванні здорової дитини», – наго-
лосила вона.

Необізнаність – корінь проблеми
З’явившись на світ, малюк 

і гадки не має про небезпеки, 
які можуть чекати на нього в 
затишному дитячому ліжечку: 
задуха через відригування їжі, 
попадання в трахею сторонніх 
предметів, перебої дихання 
через нестійкість нервової та 
дихальної функцій. Схильні до 
раптової смерті як недоношені 
так і доношені діти. Несподіва-
но, без будь-якої видимої при-
чини у дитини може відбутися 
зупинка дихання.

Як наголосила Оксана 
Лук’яненко, в Житомирі досить 
часто зустрічаються подібні ви-
падки, які трапилися через нео-
бізнаність матерів в таких життє-
вих ситуаціях.

Для Житомирської області, 

як і для всієї України, це питан-
ня є дуже актуальним. Адже 
статистика на сьогодні засвідчує, 
що рівень знань у про те, у яких 
саме випадках вагітна повинна 
обов’язково звернутися до ліка-
ря, є дуже низьким.

Без вакцинації
Як на одну з серйозних при-

чин дитячої смертності жито-
мирські лікарі вказують на ши-
роке поширення інфекційних 
захворювань. На жаль, зростан-
ня кількості випадків захворю-
вань з цілої низки інфекційних 
хвороб викликане наслідками 
відмови від щеплень.

Багато батьків несерйозно 
ставляться до захворювання на 
кір, вважаючи її «звичайною» 
дитячою хворобою, в той час 
як кір є надзвичайно небезпеч-
ним захворюванням і однією 
з основних причин смерті се-
ред дітей раннього віку. Навіть 
«банальний» коклюш вкрай не-
безпечний для дітей молодше 
2-х років. Або ж краснуха, яка, 
незважаючи на легкість проті-
кання самої хвороби, у вагітних 
може призводити до серйозних 
наслідків, викликаючи заги-
бель плода або вроджені вади 
розвитку, відомі як синдром 
вродженої краснухи.

Маргарита Кот

На протест під 
стінами Житомир-
ської ОДА з’їхалися 
представники кому-
нальних інтернат-
них закладів області. 
Ліквідація інтернатів 
неабияк сколихнула 
громадськість.

Близько двохсот обурених 
педпрацівників, батьків та не-
байдужих активістів 17 березня 
прийшли на розмову з владою 
області. Все почалося з інформа-
ції, яка з’явилася на сайті облра-
ди. У повідомленні йшлося, що 
робоча група з оптимізації мере-
жі інтернатних закладів Жито-

мирської обласної ради виріши-
ла ліквідувати 4 інтернати, а ще 2 
навчальні заклади об’єднати.

Це проекти рішень про лік-
відацію 4 інтернатів, а саме: 
Довбиської спеціальої загаль-
ноосвітньої школи-інтернату, 
Кмитівської спеціальної загаль-
ноосвітньої школи-інтернату, 
Вишевицької спеціальної загаль-
ноосвітньої школи-інтернату, 
Ушомирської спеціальної загаль-
ноосвітньої школи-інтернату 
та приєднання Житомирської 
спеціальної загальноосвітньої 
школи-інтернат №1 до Жито-
мирської спеціальної загально-
освітньої школи-інтернату №2.

Цього ж дня влада Житомир-
ської ОДА планувала зустрітися 
з представниками цих закладів 
аби вирішити це питання. Про-
те, провести нараду тихо-мирно 
не вдалося. Близько 14 години 
біля облради розпочався мітинг. 
Освітяни і батьки дітей проти за-
криття таких закладів, бо вважа-

ють рішення щодо оптимізації 
безглуздим.

«Влада планує ліквідувати ін-
тернатні заклади, але всі ми розу-
міємо, що вони хочуть їх закрити і 
зекономити. Як можна розкидати 
наших дітей по звичайних шко-
лах, вони до них зовсім не при-
стосовані. Це може стати для них 
великою травмою», – поділилась 
мама одного із учнів.

До мітингувальників вийшов 
заступник голови ОДА, співго-
лова робочої групи з оптиміза-
ції мережі інтернатних закладів 
Ярослав Лагута. Однак, мирна 
розмова не склалася, тому сторо-
ни пішли до малої зали ОДА.

Влада намагалася пояснити, 
що це лише проект рішення.

«Нині ми не можемо гово-
рити про закриття навчального 
закладу, а тим більше, про дати. 
Неодноразово засідала робоча 
група. Ще має бути як мінімум 
обговорення у двох депутатських 
комісіях: гуманітарній і бюджет-

ній та рішення голів фракцій 
про формат винесення цього 
питання на сесію і власне голо-
сування», – розповів батькам і 
освітянам Ярослав Лагута.

Після тривалих суперечок, че-
рез брак місця у малій залі, сто-

рони перейшли до великої зали 
облдержадміністрації. Розмова 
тривала декілька годин, але поро-
зуміння не сталося. Освітяни та 
батьки запевнили, що приїдуть 
не лише на сесію, а й зроблять усе 
можливе, аби їх почули.

акція протесту: батьки 
і освітяни проти закриття інтернатів
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Леонід
ГроМік,

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

Майбутнє  
за ним – водень  

Актуальність питання про за-
міну нафтопродуктів з кожним 
днем тільки прогресує. Лідиру-
ючою альтернативою спожива-
чам нафти є водневий двигун.

Водень як вид пального був 
винайдений раніше за бензин 
і використаний французьким 
вченим Франсуа Ісааком де 
Р і ва з о м  щ е  у  1 8 0 6  р о ц і ,  а 
бензин для ДВЗ стали застосо-
вувати тільки у 1870 році, але 
розвиток отримав чомусь саме 
другий.

В и г і д н і ст ь  в и ко р и ста н н я 
водню – безкоштовність си-
ровини (вода), ККД вищий за 
бензинові двигуни, екологічно 
чистий продукт, низька детона-
ція, що знижує шуми і вібрацію 
при роботі агрегату, не потребує 
складних систем трансмісії – 
охолодження, змащення .

Є  у  в и ко р и ста н н і  в о д н е-
вих двигунів і проблеми. Щоб 
двигун на водневих елементах 
працював у постійному режи-
мі, крім іншого, йому потрібні 
об’ємні акумулятори та пере-
творювачі. Паливні елементи 
ще занадто дорогі, недопрацьо-
вана пожежна безпека. Вико-
ристовується водень і для ство-
рення електричних батарей. За 
допомогою електрохімічного 
генератора створеної електро-
енергії достатньо для приведен-
ня в дію електродвигуна.

У 1976 році у Радянському 
союзі був випущений автомо-
біль на водневому паливі, але 
в серію він не пішов. Малим 
тиражем був випущений авто-
мобіль BMW 750hL з водневим 
двигуном на 12 циліндрах (при 
швидкості руху до 140 км/год. 
і він долав шлях до 300 км). 
Компанія «Toyota Motor Corp» 
р о з п о ч а л а  с е р і й н и й  в и п ус к 
автомобіля з водневим двигу-
ном – седана Mirai (майбутнє). 
Вже до кінця 2015 року було 
випущено 700 машин. З них 
400 надійшли на внутрішній 
ринок, 200 – до США, 100 – до 
краї Західної Європи. Усього до 
кінця 2017 року автоконцерн 
має намір поставити до Спо-
лучених Штатів понад 3 тисячі 
седанів Mirai. А в 2030 році вже 
кожен десятий проданий в Япо-
нії автомобіль буде на паливних 
елементах  з  використанням 
водню. Ясно одне – за воднем 
майбутнє нашої планети.

КуточоК

ВоДІЯРодинам, які проживають в гуртожитку, приходять 
«захмарні» розрахунки за електроенергію

Жанна Беркута

Жити в гуртожит-
ку стало недешевим 
задоволенням. Тому 
часто виникають 
конфлікти між жи-
телями та керівни-
цтвом з приводу 
оплати послуг за 
електропостачання.

До газети «20 Хвилин» звер-
нулася Юлія (мешканка одно-
го з гуртожитків Житомира), з 
проблемою. Вона переконана, 
що керівництво Житомир-
ського технологічного коледжу 
Київського національного уні-
верситету будівництва і архітек-
тури завищує виплати за вико-
ристання електроенергії.

Для того аби обговорити 
проблему, в середу 15 березня 
в Житомирському технологіч-
ному коледжі Київського наці-
онального університету будів-
ництва і архітектури відбулося 
зібрання керівництва навчаль-
ного закладу та мешканців гур-
тожитку з приводу великих на-
рахувань за електроенергію.

Мешканці закладу завжди 

оплачували нарахування згід-
но з усіма правилами. Та за 
останні два місяці їм надійшли 
квитанції із «захмарними» на-
рахуваннями. Вони запевня-
ють, що керівництву потрібно 
оплачувати усі борги, які «ви-
сять» на коледжі, через це їм й 
підвищують нарахування.

Одна з мешканок гуртожит-
ку Ірина Кравчук, яка прожи-
ває там не один рік, переконує, 
що керівництво начального 
закладу безпідставно завищує 
нарахування за використання 
електроприладів. «По півгоди-
ни на день нам ставлять корис-
тування пилососом. Ну вибач-
те, в мене маленька кімната в 
гуртожитку, в якій розміщено 
шафу, стіл, ліжко та інше, що я 
там маю пилососити по півго-
дини», – говорить Ірина.

У свою чергу, керівництво 
запевняє, що всі скарги меш-
канців необгрунтовані. Родини, 
які проживають у гуртожит-
ку, витрачають занадто багато 
електроенергії, і саме через них 
в навчального закладу виникла 
величезна заборгованість, яка 
на даний час становить 50 ти-
сяч гривень.

За словами головного бух-
галтера Житомирського техно-
логічного коледжу Київського 
національного університету бу-
дівництва і архітектури Людми-

ли Білогор, керівництво закла-
ду неодноразово зустрічалося з 
невдоволеними мешканцями.

«Ми не зможемо довести, 
що вони користуються цими 
електроприборами, вони у свою 
чергу не зможуть довести, що 
вони ними не користуються, – 
переконує Людмила Анатоліїв-
на. – Тож на якій підставі вони 
диктують нам умови? Перш за 
все – це студентський гуртожи-
ток, тут ми повинні дбати на-
самперед про студентів».

Студенти також невдоволені. 
Вони переконують, що через ро-
дини, які мешкають у гуртожит-
ку і користуються багатьма елек-
троприборами, вони не можуть 

нормально приготувати собі їжу. 
До того ж студентам доводиться 
доплачувати за проживання 400 
гривень через те, що в навчаль-
ного закладу заборгованість за 
електроенергію. «Чому я маю 
оплачувати чужі рахунки», – бід-
кається студентка Олена.

Директор Житомирського 
технологічного коледжу Ки-
ївського національного уні-
верситету будівництва і архі-
тектури Віталій Стемашенко 
погрожує виселити мешкан-
ців, якщо ті не оплатять рахун-
ки за електроенергію.

Чим закінчиться протистоян-
ня мешканців та керівництва на-
вчального закладу – покаже час.

Анна Сергієнко

До редакції газети 
«20 хвилин» 15 берез-
ня звернувся власник 
підприємства, що 
займається видобут-
ком і продажем піску. 
Як повідомив під-
приємець, правоохо-
ронці затримали сім 
машин піску попри 
наявність у водіїв 
усіх необхідних доку-
ментів.

«У 2014 році ми отримали 
спеціальний дозвіл-ліцензію 
на користування надрами і 
2,5 роки підписували договір 
оренди, – розповідає влас-
ник підприємства «Еко-Нест 

Плюс» Ігор Хоцький. – Про-
йшли всі «кола пекла», бо не-
легальний видобуток піску 
цікавить багатьох, оскільки з 
нього можна мати зиск. Ми ж 
отримали ліцензію і стали ле-
гальною фірмою. Договір орен-
ди отримали в грудні 2016 року. 
10 лютого ми почали працюва-
ти – облаштували земснаряд і 
почали мити пісок. Сьогодні 
ми дійшли до того, що почали 
його відвантажувати. У нас є 
абсолютно всі документи на усі 
види діяльності – виписуємо 
накладні, беремо гроші по без-
готівковому рахунку. У нас все 
прозоро», – переконує власник 
підприємства.

У середу 15 березня ванта-
жівки виїхали в село Левків, 
де їх зупинили співробітники 
Управління превентивної ді-
яльності ГУНП під час профі-
лактичного відпрацювання.

«Водії надали всі документи, 
їм сказали, що цього недостат-
ньо. – розповідає підприємець 
Ігор Хоцький. – Ми привезли 

документи по фірмі – ліцензію, 
договір оренди. Ці документи 
разом з нашими юристами по-
везли в райвідділок на дослі-
дження. Нас зупинили о 10 го-
дин ранку, зараз вже 17 година. 
Ми стоїмо 7 годин. Вони кажуть 
"ідуть слідчі дії", які дії – нам не 
пояснюють».

Як повідомили у відділі 
комунікації поліції в Жито-
мирській області, інспектори 
поліції під час чергового рейду 
щодо припинення фактів не-
законного видобутку надр зу-
пинили вантажівки з піском. 
Заступник начальника ГУНП 
Артем Лисогор зазначив, що 
під час перевірки певні сумні-
ви викликали надані докумен-
ти, відтак транспортні засоби 
були затримані до з’ясування 
всіх обставин. На місці події 
працювала слідчо-оперативна 
група Житомирського відді-
лення поліції, а за зібраними 
матеріалами правоохоронці 
розпочали кримінальне прова-
дження за ст. 240 (Порушення 

правил охорони або викорис-
тання надр) Кримінального ко-
дексу України.

Однак уже згодом співро-
бітники слідчого управління 
визнали, що сталася помилка 
і жодних претензій у право-
охоронців до документів немає. 
Про це нам розповів власник 
«Еко-Нест Плюс» Ігор Хоцький:

«Я розмовляв з начальником 
слідчого управління, і він мені 
сказав, що жодних претензій 
немає і виникла якась помилка. 
Машини відпустили».

І якщо у правоохоронців до 
підприємства питань немає, то 
у власника «Еко-Нест Плюс» 
претензії лишилися. Як пові-
домив нам Ігор Хоцький, вони 
збираються подавати позов на 
правоохоронців, щоб відшко-
дувати збитки, які понесли за 
півтори доби «простою». За по-
передніми підрахунками під-
приємство втратило близько 
500 тисяч гривень, тож саме цю 
суму «Еко-Нест Плюс» збира-
ється стягнути з поліцейських.

Житомирський підприємець 
збирається судитися з правоохоронцями, котрі 
на півтори доби зупинили його бізнес
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Микола Корзун

У понеділок, 20 
березня 2017 року, 
Житомир просинався 
у тривожному перед-
чутті. Напередодні у 
місті точилися роз-
мови про очікуваний 
страйк перевізників 
приватних «маршру-
ток». 

«Допомога від сусіда» у 
понеділок не знадобилася

Звістка про страйк виявила-
ся для городян несподіваною, 
оскільки пролунала у п’ятницю, 
після завершення позачерго-
вого засідання Житомирського 
міськвиконкому. Члени місь-
квиконкому цілком очікувано 
та прогнозовано одностайно за-
вагалися ухвалити рішення про 
підвищення тарифу на проїзд 
у «маршрутках» до п’яти гри-
вень. Формальною причиною 
для ухвали такого рішення стала 
відповідь Житомирського облас-
ного відділення Антимонополь-
ного комітету України щодо не-
можливості точного обрахунку 
кількості перевезених пасажирів 
у приватних «маршрутках».

Відтак, розрахунки пере-
візників, які були аргументом 
щодо необхідності встановлен-
ня нових тарифів, не мали вирі-
шального значення і вплинути 
на думку членів міськвиконкому 
не змогли. Звісно, перевізники 

залишали засідання міськви-
конкому у відверто пригніче-
ному стані, а тому й не дивно 
було почути від декого з влас-
ників «маршруток» вислів: «Бу-
демо страйкувати». Пізніше 
«масла» до вогнища напруги і 
тривожних очікувань «підлив» 
і заступник житомирського 
міського голови Дмитро Ткачук. 
Під час короткого брифінгу він 
також підтвердив тезу про очі-
куваний страйк перевізників 
із 20 березня 2017 року. Тут же 
заступник мера Житомира на-
магався заспокоїти житомирян 
тим, що міський електротран-
спорт докладе максимальних 
зусиль, аби мешканці міста не 
мали значних проблем з почат-
ку трудового тижня. Вже потім, 
у звичний для себе спосіб Дми-
тро Ткачук розпочав інформа-
ційну «кампанію» через мережу 
Фейсбук, де закликав житоми-
рян максимально зосередитися, 
виходити і приходити на зупин-
ки міського електротранспорту 
заздалегідь, із «запасом» часу. 
Ще одне «ноу-хау» від заступ-
ника міського голови пролунало 
у неділю, коли знову ж таки, за 
допомогою тих же соціальних 
мереж містом прокотився ло-
зунг «Допоможи дістатися на 
роботу сусідові!» Хтозна, на-
скільки дружно відгукнулися б 
житомиряни-автомобілісти на 
заклики чиновника мерії, якби 
страйк перевізників таки роз-
почався? Але, як то кажуть, Бог 
милував, і зранку 20 березня у 
Житомирі транспорт рухався 
у звичному ритмі і за всіма пе-
редбаченими графіками. Жито-
миряни так і не встигли навіть 
наговоритися чи, тим більше, 
налякатися через можливу від-
сутність «маршруток» у певних 

частинах Житомира. А те, що 
«маршрутки» є вкрай важливим 
транспортом для цілого ряду 
мікрорайонів міста, куди елек-
тричний транспорт просто «не 
доходить» – усім відомо.

Чи зможуть подолати 
перевізники «бар’єр»  
з «чотирьох умов»?

Отже, 20 березня 2017 року 
страйку «маршрутних» переві-
зників у Житомирі не було, але 
існує цілковита ймовірність того, 
що у найближчі дні, чи, принай-
мні, тижні, житомирські при-
ватні перевізники страйк таки 
розпочнуть. Бо хто ж його знає, 
чи зможуть працювати переві-
зники так, як раніше, чи є за що 
возити пасажирів у «маршрут-
ках», чи погоджуються переві-
зники працювати за мінімальної 
рентабельності – прибутковості, 
а дехто – просто в «нуль»?

Однозначної і вичерпної від-
повіді на ці запитання немає, а 
відповідь Антимонопольного ко-
мітету не може вважатися «істи-
ною в останній інстанції», оскіль-
ки «немає реальних відомостей 
про об’єми пасажиропотоків». 
Щоправда, ще раніше, під час 
громадських обговорень, які 
проходили 14 березня 2017 року 
у залі Житомирської міської 
ради, у ході бурхливих дебатів-
дискусій, було прийнято рішен-
ня рекомендувати приватним 
перевізникам виконати чотири 
умови, які стануть головною за-
порукою для ухвали рішення 
про підвищення тарифів. Най-
першим чином, у маршрутках 
запропоновано встановити при-
лади для автоматичного фіксу-
вання оплати проїзду пасажи-
рами. Тобто, по суті йдеться про 
встановлення валідаторів, якими 
вже біля двох місяців користу-
ються пасажири електротран-
спорту міста.

По-друге, новими умовами 
для подальшої роботи марш-
рутних таксі на автошляхах міс-
та влада пропонує запровадити 
ряд штрафних санкцій щодо 
порушників умов угод. Раніше 
таких «штрафів» угоди не перед-
бачали. Якщо перевізник при-
пускався порушення, то міська 
влада могла лише розірвати (ска-
сувати) раніше ухвалену угоду. 
Але й то – у дуже виняткових ви-
падках. Звісно ж, запроваджен-
ня гнучкої системи «штрафів» 
неабияким чином може поста-
вити перевізників у доволі жор-
сткі рамки і умови  виконання 
ними своїх угод. Третя умова, 
яка мала дозволити чи полегши-

ти процес прийняття рішення 
про підняття вартості тарифу 
до 5-ти гривень, стосувалася 
обов’язкового запровадження на 
кожному маршруті автобуса із 
обладнанням для посадки-ви-
садки пасажира-«візочника». І 
нарешті, четвертою вимогою 
влади до перевізників, яким 
обіцялося підвищити вартість 
тарифу, стала відсутність у ході 
транспортного обслуговування 
населення міста Житомира ав-
тобусів «віком» старших ніж 10 
років. Фактично перераховані 
вище чотири умови – вимоги для 
приватних перевізників можна 
вважати спробою запровади-
ти певну транспортну рефор-
му у Житомирі, яка суттєвим 
чином позначилася б на якості 
пасажирських перевезень. Од-
нак, перевізники не погодились 
прийняти умови влади, які були 
майже одноголосно схвалені 
громадою міста під час громад-
ських слухань. Важко сказати, 
яка з чотирьох умов виявилася 
для «маршрутників» найваж-
чою і найнеприйнятнішою, од-
нак 17 березня, під час засідання 
міськвиконкому перевізники все 
ще сподівалися, що члени ви-
конкому зрозуміють «важливість 
ситуації» й усе ж таки приймуть 
рішення про запровадження 
тарифу величиною у 5 гривень. 
Але ні, не вийшло!

Що робити? Які є варіанти 
вирішення проблеми?

У понеділок, 20 березня 
«маршрутки» у Житомирі пра-
цювали у звичному для себе рит-
мі, але власники маршрутів вже 
біля одинадцятої години знову 
зібралися у приміщенні мерії. 
Про що саме вони розмовляли 
з «транспортним» заступником 
міського голови, сказати важко, 
але вирішальної розмови, яка 
поклала б початок нового етапу 
пошуку відповіді на проблему 
«маршруток», у цей день не від-
булося. Головною причиною 
стала відсутність мера Жито-
мира Сергія Сухомлина, який 
цього дня поїхав до столиці 
для участі у засіданні Ради ре-
гіонального розвитку. Отож, по-
шук відповіді на справді важке 
і дуже важливе для житомирян 
питання, доведеться продовжу-
вати завтра, післязавтра і надалі. 
Можна прогнозувати розвиток 
подій, однак влада міста добре 
розуміє, що нещодавно сформу-
льовані «чотири умови» можуть 
стати певним «запобіжником» 
для підняття ціни вартості про-
їзду у «маршрутках» Житомира. 

Адже перевізникам дуже важко 
виконати усі чотири вимоги, які 
потребують додаткових потуж-
них фінансових ресурсів. Хоча у 
якості «бонусу» (в разі підписан-
ня чотирьох доповнень) переві-
зники отримають новий тариф, 
який зможе суттєво покращити 
фінансово-господарський стан 
підприємств-перевізників.

З іншого боку, влада чудо-
во знає можливості і потенціал 
власників «маршруток», які на-
вряд чи зможуть відмовитись 
від експлуатації на маршрутах 
автобусів, старших за 10-ть ро-
ків. Тобто, перевізники просто 
змушені будуть ще тривалий час 
працювати і перевозити паса-
жирів за нині діючим тарифом у 
3 гривні. Якщо це буде їм неви-
гідно – вони, так чи інакше, все 
ж таки підуть з ринку пасажир-
ських перевезень. Хто заповнить 
вільне від колишніх перевізників 
місце? Та хто завгодно. Напри-
клад, будь-яка фірма, яка «базу-
ється» не обов’язково у Житоми-
рі, а, наприклад, у Києві, Вінниці 
чи Чернігові. І новий претендент 
на появу на пасажирському рин-
ку міста Житомира одразу зна-
тиме про вище названі «чотири 
умови» й, швидше за все, буде 
готовий працювати на запропо-
нованих умовах. Інший варіант: 
влада Житомира, використовую-
чи абсолютно потрібні, необхід-
ні і популярні у народі «чотири 
вимоги» до нинішніх перевізни-
ків, захоче поступово витіснити 
частину, замінивши їх на кому-
нальний автотранспорт, який 
формуватиметься із закуплених 
автобусів для Житомирського 
ТТУ. Все це буде «освячуватися» 
необхідністю зміцнення мате-
ріальної бази міського громад-
ського транспорту та незалеж-
ністю міської ради від «примх» 
приватних перевізників. Більше 
того, в очах громади міста місь-
ка влада вчинятиме правильно й 
матиме у цьому підтримку. Ось 
тільки залишилося ще знайти 
грошенят. А це не мало-не бага-
то, мільйонів 50-60 гривень для 
закупівлі хоча б 45-50 автобусів 
для ТТУ.

Часу для остаточного вирі-
шення транспортного питання 
у Житомирі не так вже й бага-
то. Нинішня невизначеність із 
встановленням (підвищенням) 
тарифу для перевезень у «марш-
рутках» може тривати не більше 
двох-трьох тижнів. Максимум – 
місяць. А далі настане час для 
справжніх транспортних ре-
форм. Наскільки вони виявлять-
ся успішними – питання з розря-
ду найважчих!

Страйку не було! 
А реформа – може статися!
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Як правильно 
звернутися до суду?
коЛИ ЗВерТАТИСЯ до СУдУ?

Одразу, як особа дізналася про 
порушення своїх невизнаних чи 
оспорюваних прав та/або інтересів.

Перед зверненням до суду осо-
ба має письмово звернутись з ви-
могою про відновлення своїх прав 
до органу, установи, організації чи 
особи, яка такі права порушила.

Важливо не пропустити строк 
позовної давності, який почи-
нається з моменту, коли особа 
дізналась чи могла дізнатись про 
порушення свого права.

Загальний строк позовної дав-
ності – 3 роки. Він може бути ско-
рочений до 1 року (стягнення не-
устойки (штрафу, пені) про спрос-
тування недостовірної інформації, 
про переведення на співвласника 
прав і обов’язків покупця, у зв’язку 
з недоліками проданого товару, 
про розірвання договору дару-
вання, у зв’язку з перевезенням 
вантажу/пошти, про оскарження 
дій виконавця заповіту).

Загальний строк звернення 
до адміністративного суду шість 
місяців.

Якщо законом передбачена 
можливість досудового порядку 
вирішення спору і позивач скорис-
тався цим порядком, то для звер-
нення до адміністративного суду 
встановлюється місячний строк.
Що неоБХідно ЗроБИТИ  
Перед ЗВерненнЯМ до СУдУ?

Насамперед, радимо дізнатися 
про способи захисту та вирішення 
спору, визначити стратегію захисту. 
Для цього необхідно звернутися 
до центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
чи бюро, де Вам допоможуть 
правильно сформулювати спірне 
питання, позовну вимогу, дадуть 
роз'яснення щодо строків позовної 
давності, підсудності справи, роз-
міру судового збору, необхідних 
доказів. У випадках, передбачених 
Законом України «Про безоплатну 
правову допомогу», буде призна-
чений адвокат від держави.

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

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

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

Новоград-Волинський місце-
вий центр – вул. Івана Франка, 
31-А, тел.:(04141) 2-15-82.

ПорЯдок ЗВерненнЯ до СУдУ:
а) оберіть суд, до якого слід по-

дати позов;
б) оплатіть судовий збір;
в) оформіть позовну заяву від-

повідно до встановлених вимог;
г) подайте позовну заяву до 

суду: надішліть поштою рекомен-
дованим цінним листом (з опи-
сом вкладення) з повідомленням 
про вручення, або подайте по-
зовну заяву безпосередньо до 
канцелярії суду.

КолонКаірина Ярмоленко: «Я прийшла 
в політику, щоб змінювати, а не 
законсервовувати ситуацію»

Журналісти «20 
хвилин» продовжують 
спілкуватися з депута-
тами Житомирської 
міської ради в рамках 
проекту «Твій місце-
вий депутат» і дізнава-
тися про їхні здобутки, 
які пішли на користь 
житомирянам.

Цього разу ми вели розмову 
з депутатом Житомирської місь-
кої ради, заступником голови де-
путатської фракції «Радикальна 
Партія Олега Ляшка», членом 
постійної комісії з соціально-
гуманітарних питань Іриною 
Ярмоленко, котра поділилася 
своїми враженнями про роботу 
міської ради.

�� «20»: Коли і чому ви вирі-
шили балотуватись у депута-
ти міської ради?

– Я працювала журналістом у 
газеті «20 хвилин» і була головою 
громадської організації. Відбули-
ся буремні події – Майдан, Рево-
люція Гідності. В якийсь момент 
я відчула, що коли приходжу на 
інтерв’ю – у мене виникає своє 
критичне бачення деяких ситу-
ацій. Якраз у цей час оголосили, 
що відбудуться вибори, і я при-
йняла рішення спробувати. Тим 
більше, що на окрузі, де я живу і 
від якого балотувалася, було бага-
то недопрацювань і недоліків, які 
хотіла виправити.

�� «20»: Чи не шкодуєте про 
прийняте рішення?

– Я займалася суспільно-по-
літичною проблематикою ще з 
університету, тому ні, шкодувати 
не доводилося. І хоча я не вдоволе-
на рівнем політичної дискусії як 
в Україні загалом, так і в Житоми-
рі зокрема (оскільки це виглядає 
дещо містечково і тут переважають 
приватні інтереси), усе ж я не шко-
дую. Вода камінь точить, і якщо 
такі думки є у мене – значить, вони 
є й у інших, нас просто має стати 
критична більшість, і таким чином 
ми зможемо змінювати рівень полі-
тичної дискусії.

�� «20»: До складу якої комі-
сії ви входите? Які важливі рі-
шення з вашої подачі були під-
готовлені?

– Я входжу до складу комісії з 
соціально-гуманітарних питань, 
тому що це мені близько і я загалом 
цікавлюся освітніми процесами. 
Зараз готую проект рішення щодо 
покращення рівня освіти в жито-
мирських школах, щоб батькам не 
доводилося витрачати кошти на 
репетиторів при вступі дітей до ви-
щих навчальних закладів.

Під час засідань наша комісія 
працює злагоджено і ретельно 
опрацьовує кожен проект рішення. 
Я вважаю, що робота депутата – не 
спрямовувати кошти конкретно 
на свій округ, а писати проекти рі-
шень. Ми прийшли розвивати міс-
то, а не власні фірми (коштом ради 
робити лише ремонт шкіл, де пра-
цюють, друкувати книги, які публі-
кують, замовляти канцелярію для 
ради у конкретних депутатів тощо).

Зокрема я подала великий про-
ект рішення, який стосувався не 
лише соціально-гуманітарного, а 
усіх напрямків міста – ЖКГ, освіти, 
інфраструктури, медицини тощо, 
аби всі програми готувалися з ура-
хуванням місії й стратегії міста, 
щоб програми показували, який 
буде результат від використання 
бюджетних коштів.

Я є противником хаотичного 
«тринькання» грошей громади. Я 
проти, що чиновники не вказують 
конкретних цілей і результатів від 
тих чи інших проектів, на які вони 
просять гроші.

�� «20»: Ви балотувалися від 
політичної партії «Радикаль-
на Партія Олега Ляшка». Чому 
саме ця політична сила?

– «Радикальна Партія» оцінила 
мої сильні й слабкі сторони й вклю-
чила до себе в список. Я ж, своєю 
чергою, не уявляла, як йти від про-
владної партії, бо маю інше бачен-
ня щодо розвитку країни й міста.

�� «20»: Чи є у вас власна при-
ймальня? Коли і з яких питань 
до вас можуть прийти люди? З 
якими питаннями найчастіше 
звертаються?

– Ми приймаємо щовівторка за 
адресою: вулиця Київська, 3, в офі-
сі громадської організації «Центр 
суспільних комунікацій». На жаль, 
найчастіше люди приходять саме 
за фінансовою допомогою. На мою 
думку, підхід, що депутат – це ки-
шеня, де лежать гроші – не зовсім 
правильний, але люди проходять, 
їм потрібно допомагати, тому ми 
шукаємо різні варіанти.

�� «20»: Чим ви можете їм ре-
ально допомогти?

– Перш за все, якщо громада 
звертається з питаннями щодо, на-
приклад, несправедливості до них 
ЖЕКу, чи свавілля поліції – я маю 
можливість зробити депутатське 
звернення до прокуратури, право-
охоронних органів. Головне, щоб 
людина прагнула разом з нами ви-
рішувати проблему.

�� «20»: Яке рішення міської 
ради ви вважаєте найскандаль-
нішим або таким, яке шкодить 
городянам і Житомиру?

– Я вважаю, що усі рішення, які 
супроводжуються тим, що в про-
екті немає результатів того, що пла-
нують досягти – це найганебніші й 
найнеправильніші рішення міської 
ради. Це не наші гроші, тому ми 
маємо відчувати «скромність» у ви-
трачанні даних ресурсів.

Коли ж начальники управ-
лінь чи департаментів дозволя-
ють собі просто розписувати, як 
вони витрачатимуть гроші, але не 
говорять, до якого кінцевого ре-
зультату ми прийдемо і що отри-
мають житомиряни – для мене це 

просто нонсенс. Ми працюємо за 
програмно-цільовим методом, усі 
програми пишуться «під ціль», 
але якщо ці програми не мають 
показників ефективності – це не-
законні програми.

Рішення, які були прийняті 
на сесії 9 березня – для мене най-
ганебніші. Я зрозуміла, що депу-
тати, можливо, мають свій при-
ватний інтерес і розраховують 
отримати в подальшому підряд 
чи преференції на свій округ, й 
вступили у змову, вирішивши го-
лосувати саме таким чином. Мені 
прикро, що все відбувається саме 
так, але для того я й прийшла в 
політику, щоб змінювати, а не за-
консервовувати ситуацію.

�� «20»: Що ви зробили як міс-
цевий депутат для Житомира?

– Вважаю, що найбільше до-
сягнення – підготований спільно з 
колегами й виконавчими органами 
влади проект рішення, який «ско-
лихнув» стіни кожного начальника, 
котрий раніше витрачав кошти й 
не пояснював, для чого.

Також для мене є важливим 
те, що я взяла на себе зобов’язання 
перед тими людьми, які мене об-
рали. Я занотувала для себе кожне 
питання громадян і працюю над їх 
вирішенням.

�� «20»: Чи вважаєте, що у 
місцевих депутатів є достатньо 
повноважень, аби впроваджу-
вати реальні зміни у місті?

– «Один депутат в полі не воїн». 
У даному випадку – якщо ти пра-
цюєш у фракції, у депутатській 
групі – ти можеш готувати проек-
ти рішень і втілювати їх. Але все ж 
один депутат не може бути «пана-
цеєю» і знати вирішення усіх про-
блем. Тому з одного боку – у нього 
майже немає повноважень, особли-
во якщо він в опозиції і має критич-
не ставлення до діючої влади.

Наразі я не відношу себе до 
депутатів, які можуть вирішити 
абсолютно всі питання на окрузі, 
але я працюю над цим і не здам 
своєї позиції, котра побудована на 
тому, що я працюю не лише для 
тих, хто живе на моєму окрузі, а й 
для усього міста.

�� 20»: Як ви вважаєте, які 
першочергові кроки потріб-
но зробити для покращення 
Житомира?

– Рішення, яке я пропоную – 
щоб всі програми розвитку мали 
КРІ (Key Performance Indicators), 
тобто ключові показники ефек-
тивності, мали конкретний, чітко 
виписаний результаті. Тоді не буде 
«відкатів», бо контролюватиметься 
кожна копійка, не буде непрофесі-
оналізму, адже можна буде відсте-
жити конкретний результат роботи 
чиновників.



10 Середа, 22 березня 2017www.20minut.ua Споживачу

4-кімнатна, Вокзал
942 623 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

3-кімнатна, Богунія
975 410 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

1-кімнатна, Богунія
368 852 грн

dom.ria.com/id/12661519
Світлана

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

(093) 372-55-46

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
792 350 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

3-кімнатна, Центр
792 350 грн

dom.ria.com/id/12612264
Зоя

площа: 62/40/6 м²
поверх: 2/5, цегла
Хороший жилий стан,
косметичний ремонт, кабельне ТБ,
МПВ.

(096) 232-79-22

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

2-кімнатна, Корбутівка
778 688 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
1 092 869 грн

dom.ria.com/id/12334976
Олександр

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

(097) 004-22-97

перевірена квартира

19 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
696 721 грн

dom.ria.com/id/11889914
Валентина

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

(098) 887-99-77

перевірена квартира

25 фото
 на сайті

2-кімнатна, Каракулі
669 399 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
816 940 грн

dom.ria.com/id/12353501
Лілія

площа: 80/-/9 м²
поверх: 2/2, цегла
Сталінка, камін, авт. опалення,
МПВ, котел.

(067) 834-49-57

перевірена квартира

20 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

51
перевірена
квартира Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°360°

360°360°360°

360°360°
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Ярослава Туктагулова

На сцені Житомир-
ської обласної філар-
монії ім. Святослава 
Ріхтера 19 березня 
презентували виставу 
«Попелюшка» дитя-
чої театральної студії 
Аліни Зубової .

Маленькі актори до висту-
пу поставилися серйозно. Го-
тувались до вистави протягом 
двох місяців, і це дало чудовий 
результат. Глядачів було багато, 
вільних місць в залі майже не 
залишилося.

Режисер-постановник і хо-
реограф вистави – Аліна Зубо-
ва. Класичний сюжет нової каз-
ки вона переробила на новий 
лад, щоб показати, що відбува-
ється, коли підлітки втрачають 
будь-які цінності.

Про людські вади маленькі 

актори розповідали з гумором. 
У виставі чимало сатиричних 
епізодів, які демонструють про-
блеми спілкування і поведінки 
сучасної молоді.

«Перед початком роботи 
над виставою я спостерігала в 
різних школах за поведінкою 
дітей 6-9 класів і помітила, що 
всі вони спілкуються суржи-
ком, а перша за успішністю 
дитина в класі завжди намага-
ється поставити себе на місце 
лідера. Лицемірство теж є сер-
йозною проблемою як для ді-
тей, так й для батьків», – розпо-
відає Аліна Зубова.

Надзвичайно красивим був 
танок помічників феї. На такій 
сцені вперше, говорить організа-
тор: «У Філармонії ми виступає-
мо перший раз, завдяки допомо-
зі отця Богдана. Саме він допоміг 
нам з місцем проведення заходу. 
Зазвичай вистави ми проводимо 
у нашій школі».

Перед виходом на сцену юні 
актори трохи хвилювалися, роз-
повів один з головних виконав-
ців – Максим Рибачок:

«Хоч виступаю вже не впер-

ше, тим паче з цією виставою, але 
сцена вже набагато більша, тож 
певні хвилювання в нас були».

Після вистави поспілку-

ватися з глядачами вийшла 
керівник дитячої театральної 
студії Аліна Зубова, яка дала 
певні корисні настанови бать-

кам та дітям. Вона сподіваєть-
ся, що до них прислухається 
кожен, а вистави ще більше по-
добатимуться глядачам.

«Попелюшка» 
на новий лад від студії аліни Зубової

Анастасія Кузьмич

Проблеми донор-
ства крові завжди 
були і є актуальними 
не лише для Жито-
мира, а й для України 
загалом. Нині Мі-
ністерство охорони 
здоров’я, спираючись 
на рекомендації євро-
пейських експертів, 
розробило нову Стра-
тегію, що має докорін-
но змінити підхід до 
питань крові в країні.

Як розповіла головний спеці-
аліст медичного департаменту 
Міністрества охорони здоров’я 
Оксана Мулярчук, основа Стра-
тегії національної системи кро-
ві – добровільне безкоштовне 
донорство.

«Стратегія національної 
системи крові розроблялася 

протягом півтора року згідно з 
рекомендаціями європейської 
організації ТАЄКС, – ділиться 
головний спеціаліст медично-
го департаменту МОЗ. – Після 
роботи комісія зробила висно-
вки, що в Україні немає служби 
крові, а є розпорошена система 
відділень трансфузіології, пунк-
тів забору крові, центрів крові, 
різних служб… Немає спрямова-
ної системи, і, відповідно, немає 
єдиного стандарту забору, стан-
дарту фракціонування, розподі-
лу, контролю тощо. А якщо не-
має стандарту – немає і якості».

Оксана Мулярчук каже, що 
перш за все Стратегія несе цен-
тралізацію служби крові, тобто 
створення єдиного стандарту, 
що передбачає 24 регіональні 
центри крові, які здійснюють 
забір, переробку і обстеження, 
а також створення лікарняних 
банків крові на основі відділень 
трансфузіології, які нині є у кож-
ному лікарському закладі.

«Функцією лікарняних 
банків крові буде контроль за 
пацієнтом після трансфузії, 
правильна заявка до централізо-
ваного центру крові про необхід-
ну трансфузію, індивідуальний 

підбір реципієнта і донора», – 
пояснює головний спеціаліст.

Також Стратегія передбачає 
створення єдиного донорського 
реєстру, де про донора, який здав 
кров, наприклад, у Житомирі, 
зможуть сказати лікарі в Черніго-
ві. Моменти, коли донор з якоюсь 
інфекцією пішов і здав кров в ін-
шому місті – будуть виключені.

«Ще один важливий мо-
мент, – додає Оксана Муляр-
чук, – це лабораторна діагности-
ка, тобто те, що забезпечить нам 
безпеку донорської крові. Якщо 
центри будуть укрупнені – відбу-
деться централізація коштів, що 
дасть можливість централізовано 
закуповувати тестові системи».

Головний лікар Житомир-
ського обласного центру крові 
Анатолій Чугрієв зізнався, що 
деякі позиції, закладені в Стра-
тегії, вийшли з Житомирщини.

«Наприклад, централіза-
ція, – розповідає Анатолій Чу-
грієв. – У нас вона відбулася у 
2000 році, коли розпорядженням 
голови облдержадміністрації ми 
створили Обласний центр крові 
і дві його філії – в Новограді й у 
Коростені. На той час у нас було 
22 відділення трансфузіології в 

складі районних і міських ліка-
рень, на сьогоднішній день їх ли-
шилося 5. Решта реорганізовані 
в шпитальні банки крові».

Також, за словами головного 
лікаря Житомирського обласно-
го центру крові, вони передба-
чили формування регіональної 
політики використання компо-
нентів крові в лікарнях.

«Опрацьовані та розроблені 
основні принципи й стандарти 
призначення компонентів кро-
ві для пацієнтів. У 2003 році на 
рівні Житомирщини вийшла 
книжка «Тимчасове положення 
про використання донорської 
крові та її компонентів», яка є ре-
комендаціями для всіх лікуваль-
них закладів області», – пояснює 
Анатолій Чугрієв.

Ще один елемент, який увій-
шов до Стратегії, але вже давно 
функціонує на Житомирщині – 
аудит використання донорської 
крові та її компонентів.

«Раз на 3 роки ми перевіря-
ємо, як лікарня використовує 
кров, тому на сьогоднішній день 
ми володіємо ситуацією з вико-
ристання донорської крові та її 
компонентів і відповідним чи-
ном передали це в стратегію», – 

зазначив головний лікар.
У подальшому в Житомирі 

планують впровадити подвійне 
тестування донорської крові – 
імуноферментний аналіз і метод 
генотестування, тобто визначен-
ня ДНК - і РНК - вірусів.

«Зараз уже є домовленості 
з Сумським центом крові щодо 
тестування крові методом ге-
нодіагностики», – розповів 
Анатолій Чугрієв.

За словами головного спеці-
аліста медичного департаменту 
Оксани Мулярчук, Стратегія 
писалася координаційною ро-
бочою групою. До неї увійшли 
лікарі-практики, які на своєму 
досвіді побачили всі нині існу-
ючі недоліки.

Наразі Стратегія знаходить-
ся на доопрацюванні в Мініс-
терстві фінансів. Після врегу-
лювання цих питань документи 
будуть подані до Міністерства 
юстиції. З моменту її затвер-
дження Кабінетом Міністрів 
буде 18 місяців на реалізацію. 
Як наголосила Оксана Муляр-
чук, успішна реалізація Страте-
гії національної системи крові є 
умовою імплементації України 
до Європейського союзу.

Які зміни принесе 
реформа національної системи крові?
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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

Без таксі сьогодні важко 
уявити сучасне життя. У ша-
леному ритмі саме вони допо-
магають нам не запізнитись 
на важливу зустріч, готові до-
везти додому після родинних 
свят чи під час негоди.

Уже 22 березня всі таксисти світу свят-
куватимуть своє професійне свято – між-
народний День працівників таксомотор-
них парків та приватних таксі.

Щоб займатися цією роботою, мало 
просто вміти керувати автомобілем і до-
бре знати місто. У цьому випадку потріб-
но бути і психологом, і механіком одно-
часно, знаходити по можливості швидкі 
та ефективні рішення в найрізноманітні-
ших незвичних ситуаціях. Саме тому так-
систи надзвичайно витривалі.

Про особливості роботи таксиста 
нам розповів адміністратор служби таксі 
6000, Т-53. Головна робота таксиста в їхній 
службі – надати своєчасну послугу клієн-
ту і довезти людину швидко та безпечно.

Професія таксиста має доволі багато 

плюсів. Це, звичайно, знайомство з людьми. 
Таксист може сам регулювати свій робочий 
день. Якщо вам потрібно узяти вихідний, 
поїхати кудись у особистих справах, а та-
кож якщо ви погано себе почуваєте – жод-
них перешкод не буде. Також ви зможете 
працювати тоді, коли це зручно – напри-
клад, лише ночами або рано-вранці. Наре-
шті, якщо терміново буде потрібно невели-
ку суму, ви зможете швидко підзаробити.

Кожен з водіїв певною мірою має бути 
психологом. Інколи потрібно вислухати 
та дати можливість виговоритися клієнту.

На даний час в службі 6000 все дово-
лі автоматизовано. В кожному автомобілі 
розміщується сучасна техніка, яка допо-
магає водієві швидко відгукнутися на ви-
клик та «закріпити» маршрут за собою.

Компанія має ліцензії для роботи в 
таксі. А отже водіям, які укладають угоду 
зі службою таксі 6000, Т-53, надають ліцен-
зію безкоштовно. Ми завжди раді бачити 
професіоналів у нашому колективі та за-
прошуємо водіїв на роботу зі своїм авто .

Приємно усвідомлювати, що в Жи-
томирі працюють служби таксі, які про-
фесійно ставляться до своєї роботи. Тож 
нехай кожен робочий день водіїв таксі 
проходить безпечно та прибутково.

Професійне свято: чим живуть 
таксисти Житомирщини?

Викликай таксі 6000 без участі диспетчера. Це швидко та зручно!

Вітаємо колег з 
професійним святом 

— Міжнародним днем 
таксиста.
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Анастасія Кузьмич

Житомирські можновлад-
ці цьогоріч запланували 
капітальний ремонт цілої 
низки об’єктів житлового 
фонду, а щоб максимально 
убезпечитись від недобросо-
вісних підрядників (на яких 
Житомиру останнім часом 
дуже «щастить») – розроби-
ли проект типового догово-
ру, де спробують передбачи-
ти усі ризики.

Під час засідання міськвиконкому 
15 березня можновладці ухвалили перелік 
об’єктів капітального ремонту житлового 
фонду на 2017 рік. Згідно зі списком, протя-
гом року будівельники «прикладуть руку» 
до ремонту дахів, ліфтів, прибудинкових 
територій тощо.

Так, проведуть капітальний ремонт 13 
житлових будинків, що належать ВЖРЕПам 
і ЖБК (також і ветхих та аварійних будин-
ків). У 8 будинках ВЖРЕПів проведуть капі-
тальний ремонт і заміну електроосвітлення, 
силових проводок, приладів обліку, розпо-
дільчих щитів тощо, ще у 59 будинків ЖБК 
і ВЖРЕПів – ремонт асфальтобетонного по-
криття прибудинкових територій. У двох 
«ВЖРЕПівських» будинках проведуть капі-
тальний ремонт нежитлових приміщень. 
Найбільше збираються ремонтувати ліф-
ти – тільки у ЖБК і ВЖРЕПах передбачено 
капітальний ремонт і оцінка технічного ста-
ну ліфтового обладнання у 175 будинках.

Значну частина робіт буде проведено й 
у будинках ОСББ. Наприклад, у 19 будин-
ках проведуть капітальний ремонт покрі-
вель, біля 7 – впорядкують асфальтобетон-
не покриття. В 19 будинках, мешканці яких 
об’єдналися в ОСББ, відремонтують інже-
нерні мережі, ще в 2 – проведуть капіталь-
ний ремонт і заміну електроосвітлення. Ну 

а ліфтами займуться аж у 49 будинках ОСББ.
Під час обговорень на виконкомі місь-

кий голова Сергій Сухомлин розповів, що 
на ОСББ планують витратити 21 мільйон 
гривень.

«Це ті ОСББ, які були створені 
ще минулого року, і ми взяли на себе 
зобов’язання профінансувати один з ви-
дів капітальних ремонтів, – пояснив мер. – 
ОСББ були зареєстровані в минулому 
році – вони виготовляли технічну доку-
ментацію, брали будинки на баланс тощо. 
На даний момент на 21 мільйон виготов-
лено проектної документації».

За словами міського голови, ОСББ самі 
замовляли проектну документацію, самі 
обирають підрядників для того, щоб не 

було втручань з боку управління і чиновни-
ки не могли сказати, у кого замовляти. Самі 
й контролюють якість виконаних робіт.

«В принципі, і ОСББ задоволені, що 
їм ніхто нікого не нав’язує , і є приклади, 
коли роботи виконуються якісніше за зна-
чно менші гроші. Хоча є й негативні при-
клади. Тому сесія підтримала, 21 мільйон 

виділили», – зазначив Сухомлин.
Аби попередити ризики з недобросовіс-

ним виконанням робіт, мер доручив юри-
дичному департаменту розробити проект 
типового договору, у якому передбачені ряд 
штрафних санкцій за, наприклад, недотри-
мання якості виконання робіт чи порушен-
ня строків виконання.

«Ремонтний атракціон»: скільки 
будинків цьогоріч відремонтує влада?

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

пров. Львівський, 3а
(за готелем «Житомир»)
тел.: 0412 - 55-05-51

068-289-44-90
073 - 438-54-77
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вилкул потребовал 
не сокращать ученых в академии наук

Финансирование 
науки в Украине сей-
час ниже, чем даже в 
странах Африки. Три 
года власть уменьша-
ет финансирование 
науки. В результате 
из Украины уже уе-
хали больше двад-
цати тысяч ученых, 
а большинство тех, 
кто остались и про-
должают работать, 
получают мизерные 
зарплаты (0,75 ставки) 
и работают по три 
дня в неделю.

– В следующем году Наци-
ональная академия наук Укра-
ины будет отмечать столетний 
юбилей со дня основания. Мы 
должны сделать все, чтобы он 
не стал последним, – сказал 
на брифинге в Верховной Раде 
сопредседатель фракции «Оп-
позиционного Блока» в парла-

менте Александр Вилкул.
Для спасения отечествен-

ной науки в 2017 году Вилкул 
внес законопроект № 6188 от 
14.03.2017, которым предусма-
тривается выделить полтора 
миллиарда гривен – этой сум-
мы не хватает научным инсти-
тутам для проведения иссле-
дований и выплату зарплат 
ученым. Если не выделить этих 
деньги, то будут уволены тыся-
чи научных сотрудников.

– По данным ЮНЕСКО, за 
последние 20 лет количество 
ученых в мире увеличилось 
на 25%. Это связано с тем, что 
бизнес и общество становятся 
технологичными и от научных 
разработок напрямую зависит 
рост ВВП и успешность страны. 
Но в Украине власть, наоборот, 
уменьшает финансирование 
на науку. В результате за три 
года только Национальная ака-
демия наук сократила шесть 
тысяч научных сотрудников, 
кандидатов, докторов наук – 
людей, которые составляли 
основу отечественной науки. 
Нау чно -исс ледовательские, 
фундаментальные и отраслевые 
институты работают на 50-75% 
ставки, на 2/3 – по большому 

счету, на своем энтузиазме. О 
каких мы можем говорить на-
учных разработках, Нобелев-
ских лауреатах, если сегодня 
фактически нет денег даже на 
заработную плату ученым? – 
сказал Александр Вилкул.

Он отметил, что в прошлом 
году после протестов ученых 
премьер-министр пообещал 
рассмотреть в парламенте во-
прос финансирования науки.

– Тогда был внесен мой за-
конопроект 4477-2, но, к сожа-
лению, этот вопрос так и не 
был решен. Наоборот, в бюд-
жете на 2017 год финансиро-
вание науки сократили до ре-
кордного уровня – 0,18% ВВП (в 
2016 было 0,2% ВВП) – это даже 
меньше, чем в Кении десять 
лет назад. Мы сегодня финан-
сируем науку хуже, чем страны 
Африки. Мы требуем вынести 
в зал и принять наши законо-
проекты по спасению науки, – 
сказал нардеп.

Помимо законопроекта 
№6188 от 14.03.2017 о выделе-
нии полутора миллиардов гри-
вен на этот год, Вилкул также 
подал законопроект № 6189 (от 
14.03.2017), согласно которому 
предлагается установить в Бюд-

жетном Кодексе постепенное 
ежегодное повышение финан-
сирования науки. В частности, в 
2018 году на уровне не менее 1% 
ВПП, в 2019 году не менее 1,35% 
ВВП и в 2020 году не менее 1,7% 
ВВП (в 2017 году фактически – 
0,18% ВВП).

Также народный депутат 
потребовал от коалиции при-
нять законопроект № 4237 по 
поддержке отраслевой науки, 
ведь от этого зависит модерни-

зация промышленности и соз-
дание высокотехнологичных 
производств. Законопроектом 
предлагается ввести беспро-
центное кредитование инно-
вационных и инвестиционных 
проектов, а также полную или 
частичную компенсацию про-
центов, выплачиваемых ком-
мерческим банкам и другим 
финансово-кредитным учреж-
дениям за кредитование науч-
ных проектов.

На жаль, стягнення алімен-
тів з безвідповідальних батьків, 
які ухиляються від допомоги 
власній дитині, є гострою про-
блемою для всієї країни. Однак 
не варто впадати у відчай. Чинне 

законодавство дає реальну мож-
ливість захистити свої права та 
права дитини.

Аліменти за минулий час 
можуть бути присуджені, якщо 
позивач надасть суду докази 
того, що він вживав заходів щодо 
одержання аліментів з відпо-
відача, але не міг їх одержати у 
зв’язку з ухиленням останнього 
від їх сплати. У цьому разі суд 
може присудити аліменти за 
минулий час, але не більш як за 
3 роки. Для цього позивачу необ-
хідно звернутися з позовом про 
стягнення аліментів за минулий 
час до суду першої інстанції з 
відповідною заявою.

Позовна заява подається до 
суду за зареєстрованим у вста-
новленому законом порядку 
місцем проживання або за за-
реєстрованим у встановленому 
законом порядку місцем перебу-
вання відповідача, або ж за заре-
єстрованим місцем проживання 
чи перебування позивача.

До позовної заяви необхідно 
долучити докази того, що пози-
вач вживав заходів щодо одер-
жання аліментів з відповідача. 
Такими доказами можуть бути 
пояснення сторін, третіх осіб або 
ж їхніх представників, допита-

них як свідків, показань інших 
свідків, листів, телеграм, повідо-
млень, зокрема звуко- і відеоза-
писів, висновків експертів тощо.

Тобто доказами у такого 
роду справах можуть стати 
будь-які фактичні дані, на під-
ставі яких суд зможе встановити 
наявність обставин, що обґрун-
товують вимоги. За наявності 
таких доказів суд має стати на 
сторону позивача та стягнути 
аліменти з відповідача.

Однак хочу наголосити, що 
кожна така справа потребує ін-
дивідуального підходу та озна-
йомлення з усіма деталями. 
Тому раджу звернутися за кон-
сультацією до наших адвокатів 
системи безоплатної правової 
допомоги. Наші юристи залюб-
ки допоможуть Вам розібратися 
з цією ситуацією та домогтися 
позитивного для Вас рішення.

Дізнатися, де розташований 
найближчий центр чи бюро 
правової допомоги можна, за-
телефонувавши на «гарячу лі-
нію» за телефоном: 0-800-213-
103 або ж на сайті Мін’юсту 
(https://minjust.gov.ua) в рубри-
ці «Новини».

Міністр юстиції
Павло Петренко

Консультує Міністр юстиції
Доброго дня, пане Мі-

ністре. Звертаюся до Вас 
за допомогою, бо інших 
методів, як примусити 
батька нашої дитини 
сплачувати аліменти, 
не знаю. За 4 роки з дня 
народження дитини ми 
отримали від нього допо-
могу лише кілька разів. 
Всі мої умовляння і бла-
гання зважити на те, що 
це його дитина, ніяк не 
подіяли. Допомоги ми так 
і не дочекалися. Скажіть, 
будь ласка, чи є можли-
вість примусити батька 
сплачувати аліменти і 
компенсувати нам ті ко-
шти, які не були сплачені 
за ці роки?

Шевчук О. С.,
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 

•	 Автомаляр срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 с	 9.00-18.00.	 З/п	 договорная	
097)9193604

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

•	 Автомойщик срочно	на	постоянное	место	работы	в	
г.Киев.	Опыт	работы	обязателен.	Предоставляем	для	
иногородних	жилье	050)3309444,(093)8102008

•	 Автомойщик срочно	 требуется	на	постоянную	ра-
боту.	 О/р	 приветствуется.	 Г/р	 нормированный.	 Без	
в/п,	 серьезное	 отношения	 к	 работе,	 опыт	 работы	
желателен.	 Оплата	 30%	 от	 кассы.	 Работа	 в	 боксе.	
067)8627275

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

•	 Автосварщик срочно	требуется	на	постоянную	ра-
боту.	О/р	желателен.	Г/р	с	9.00-18.00.	З/п	договорная	
097)9193604

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

•	 Автослесарь на	автосервис	(г.	Житомир).	Срочно!	
О/р	от	3х	лет	обязателен.	Хорошие	условия	работы.	
Г/р	по	договоренности.	З/п	6000грн	067)6628206

•	 Автослесарь с	 опытом	 работы	 и	 соответствую-
щим	образованием	на	постоянное	место	работы.	Без	
вредных	привычек.	Г/р	 -	договорной.З/п	 -	высокая	и	
стабильная	067)5033788

•	 Автослесарь срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	
в	г.Житомире	.	График	работы	с	09.00-17.00,	сб.-вс.-
выходной.	З/п	договорная.	Хорошие	условия	работы	
067)4104523

•	 Автослесарь требуется	 в	 компанию	 ЖИТОМИР-
БЕЛАЗ-СЕРВИС.	 О/р	 по	 ремонту	 гидравлических	
систем	спецтехники	БелАЗ,	двигателей	внутреннего	
сгорания	ЯМЗ,	топливных	систем.	Наличие	прав	кат.	
В,С.	427499,(067)5326081

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

•	 Автоэлектрик срочно	требуется	на	постоянную	ра-
боту.	О/р	желателен.	Г/р	с	9.00-18.00.	З/п	договорная	
097)9193604

•	 Административный консультант	 Требуются	 со-
трудники	для	работы	с	клиентами	и	документацией.
Возможность	карьерного	роста.	Высокий	доход	плюс	
система	бонусов.	Дружеский	коллектив,	лояльное	ру-
ководство	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.	Львов-
ский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	
Вольт,	вход	со	дв	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Адміністратор-касир запрошується	 на	 приватне	
підприємство.	 Висока	 заробітня	 плата.	 Допомога	 з	
житлом	099)4502433Олександра

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

РОБОТА

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

•	 Асфальтоукладчик срочно	 требуется	 на	 посто-
янное	место	работы	в	г.Киев.	О/р	от	1	года.	Знание	
принципа	работы.	Предоставляем	инструмент,	 спец.
одежду,	жилье.	Своевременная	выплата	зароботной	
платы.	050)3813688Сергей

•	 Бариста (продавец	 кофе)	 в	 кофейный	 уголок.	 З/п	
ставка	+	%	от	продаж.	Г/р	договорной.	067)6995985

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

•	 Бармен в	 ресторан	 за	 городом.	 Опыт	 работы	
обязателен.г/р	 1/2.	 Подвоз	 после	 работы.	 З/п	 4000	
грн	096)7967493

•	 Бармен требуется	в	ресторан.	Дружеский	колектив,	
хорошие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	за-
работная	плата.	Все	детали	по	тел	067)4100300

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

•	 Бармен-официант срочно	требуется	в	кафе.	Дета-
ли	на	собеседовании	096)2928800

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

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

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

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

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

•	 Бухгалтер 1С:8	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	в	компанию	Оболонь.	Г/р	договорной.	Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	при	собеседовании	067)
4008192,(067)4008190,(050)4633428

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

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

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

•	 В м.Київ	на	роботу	в	теплиці	потрібні	відповідальні	
ж/ч	віком	від	18	р.,	вахта	15/15,	30/15.	З/п	460	грн	що-
денно,	гарні	умови	для	іногородніх,	житло,	харчуван-
ня.	(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

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

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

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

•	 Водитель-экспедитор срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	на	авто	ЗИЛ	130Г	фургон	с	ГБО.	Без	
возрастных	 ограничений.	 Возможно	 частичная	 за-
нятость.	Оплата	договорная.	Пьющих	не	беспокоить!	
097)3658502

•	 Водії автобусів	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	
будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	
Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлашту-
вання.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне	
050)3147333,(050)4407914,(067)2586527

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

•	 Водії кат.	С,	Е	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	
будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	
Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлашту-
вання.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне.	
050)3147333,(050)4407914,(067)2586527

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

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

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

•	 Водій гундронатора	 на	 постійне	 місце	 роботи	 в	
м.Київ.	Д/р	від	1	року,	знання	принципів	роботи	і	тех-
нічних	 х-к	 устаткування	 Надається	 інструмент,	 спе-
цодяг,	 житло	 Вчасна	 виплата	 з/п,	 оплата	 погодинна	
050)3813688Сергій

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

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

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

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

•	 Водій на	 тягач	 на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 м.Київ.	
Д/р	 від	 1	 року,	 знання	 принципів	 роботи	 і	 техніч-
них	 х-к	 устаткування	 Надається	 інструмент,	 спецо-
дяг,	 житло	 Вчасна	 виплата	 з/п,	 оплата	 погодинна	
050)3813688Сергій

•	 Водій навантажувача	 та	 автотранспортних	 засо-
бів	кат	”В”,	 “С”,”Е”	 ,	 (д/р	від	1	року)	на	підприємство,	
що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	
Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	
затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	прожи-
вання	045)7250532відділкадрів,(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	 Ак-
тив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	
(ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	 Вольт,	 вход	 со	 двора).	
093)2401847,(067)5884282,552086

•	 Вязальщица (-ик)	 носков.	 З/п	 договорная	 Детали	
по	телефонам	098)2259000,(093)9045050

•	 Вязальщица (-ик)	Работа!!!	В	связи	с	расширением	
производства	 (носки)	 срочно	 проводится	 набор	 со-
трудников.	З/п	до	5000	грн.	О/р	не	обязателен.	Про-
водим	обучение.	063)7948598

•	 Вязальщица (-ик)	 с	 опытом	 работы	 требуется	 на	
производство	по	изготовлению	чулочно-носочных	из-
делий.	Предоставляем	обучение	096)4437943

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

•	 Гипсокартонщики в	 строительную	 организа-
цию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 своевременная	 Работа	 в	
г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются.	
067)4049836,(044)4224244

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

•	 Грузчик -	сортировщик	на	склад	стеклотары.	Сроч-
но!	 Г/р	 и	 з/п	 договорные.	 050)3132000НиколайБори-
сович

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

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

•	 Грузчик требуется	на	производство	по	изготовле-
нию	чулочно-носочных	изделий	096)4437943

•	 Грузчик-комплектовщик срочно	требуется	на	по-
стоянную	 работу	 в	 компанию	 ЛКО.	 Г/р	 договорной.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	от	4000грн	050)4
633428,(067)4008190,(067)4008192

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

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

•	 Дворник срочно	 приглашается	 на	 постоянную	 ра-
боту	на	производство.	З/п	3500грн	Адрес:	г.Житомир,	
ул.Промышленная,	1/154	553552,(067)9827431

•	 Домработница на	 роботу	 в	 м.	 Києві	 на	 тривалий	
термін	з	проживанням	в	сім"ї.	З/п:	4000-6000	грн.	Ви-
хідні	-	за	домовленістю!	067)4036880

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

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

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

•	 Експедитор (продукти	 харчування,	 напої).	 З/п	 від	
4000	 грн.	Г/р	 -	 5	днів.	Робота	по	м.	Житомир	та	об-
ласті.	096)3997239

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

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

•	 Електрики терміново	запрошується	на	роботу	у	зв	
язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Ста-
ринську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 пра-
цевлаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 За-
безпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	
р-н.,	 с.Мирне.	 050)4407914,(067)2586527,(050)31473
33

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

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

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

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

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

•	 Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	елек-
троустаткування	на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жи-
томирський	картонний	комбінат.	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,	 Ізраїль.	 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	требует-
ся	 в	 компанию	 ООО	 Цемстройсервис.	 В/о,	 о/р	 -	 об-
язательно.	 Знание	 1С	 торговли,	 бухгалтерия.	 З/п	
7000грн	067)2360948АндрейИванович

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

•	 Збиральник склопакетів	 в	 компанію-виробник	 ме-
талопластикових	та	алюмінієвих	конструкцій	ФАБРИ-
КА	ВІКОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гідна	заробіт-
на	 плата!!!	 Іногороднім	 надаємо	 гуртожиток!!!	 Відділ	
персоналу.	067)4642161,(050)3857252

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

•	 Инженер-строитель в	 рекламное	 агентство.	 Зна-
ние	 программы	 Автокад.	 Составление	 чертежей,	
связанных	 с	 металлоконструкциями.	 Г/р	 с	 9.00	 до	
18.00,	 сб,	 вс-	 выходные.	З/п	5000-10000	 грн.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	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,	 стрессоустой-
чивость,	 любовь	 к	 детям,	 неконфликтный	 характер.	
Все	вопросы	по	телефону.	0681154699

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

•	 Інженер-конструктор на	 виробництво	 ТОВ	
Партнер-ВС.	Хороші	умови	праці.	Звертатись	за	адре-
сою:	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

•	 Інженер-механік на	 фармацевтичне	 підприєм-
ство	 в	 м.	 Новоград-Волинський.	 Вища	 освіта.	 Ба-
жано	 з	 досвідом	 роботи.	 Всі	 деталі	 обговорюються	
050)4631042,(041)4120559

•	 Карщик срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
компанию	ЛКО.	Г/р	договорной.	Официальное	трудо-
устройство.	З/п	от	5000грн	050)4633428,(067)400819
2,(067)4008190

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

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

•	 Кладовщик срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	в	компанию	Оболонь.	Г/р	договорной.	Официаль-
ное	трудоустройство.	З/п	при	собеседовании	050)463
3428,(067)4008192,(067)4008190

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

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

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

•	 Вантажники-комплектувальники шкур	 терміново	
запрошуються	на	постійну	роботу	в	цех	напівфабри-
катів	Wet-Blue.	Спецодяг,	підвіз,	безкоштовно	харчу-
вання.	З/п	від	4000грн	Адреса:	м.Житомир,	вул.Про-
мислова,	1/154	067)9827431,553552

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

•	 Візи,Польща: нац.робочі,	 гостьові,	шенген	п/ключ.	
Запрошення,	реєстрація,	анкета,	страхування,	броню-
вання.	0673373777,0660799905

•	 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	 та-
хографа.	 Лиц.	 АВ	 №	 585147	 от	 07.05.2012г,	 выдана	
МТСПУ	095)9441000,(097)0803322,(044)5597088

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

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

•	 Водители кат.	С,	Е	на	ТЕНТ	5	тон.	Дальние	рейсы,	
командировки	 по	 Украине,	 Молдове	 и	 Белоруссии.	
Заработная	плата-	6000	-	10000	грн.	Опыт	работы	об-
язателен.	096)7578191АлександрВитальевич

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

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

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

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

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

•	 Водитель кат	 С	 на	 авто	 (иномарку).	 Работа	 по	
Украине,	постоянные	командировки.	З/п	договорная.	
Наличие	 о/р	 по	 дальнобою.	 Звонить	 с	 9	 до	 17.00.	
067)3270118

•	 Водитель кат.	"Е"	на	полуприцеп	требуется	в	г.	Бо-
рисполь	 (Киевская	 обл.).Г/р	 и	 з/п	 договорные	 Пред-
оставляем	жилье.	067)5020608

•	 Водитель кат.	 Е	 требуется	 для	 работы	 на	 мани-
пуляторе.	 Место	 работы	 г.Киев.	 З/п	 от	 7500грн/мес.	
Жилье	предоставляем.	Дополнительная	информация	
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	пятницам)	600-1000	грн/	
день.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	
офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	
552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Водитель кат.	С,	Е	а/м	РЕНО,	DAF,	MAN.	Работа	по	
Украине.	Подробности	оговариваются.	067)4100106

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

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

•	 Водитель на	фуру	кат	D,E	(полуприцеп)	для	пере-
возки	цемента.	Работа	в	г.	Киев.	При	необходимости	
-	помощь	с	жильем.	З/п	-	от	5000	грн	(ставка).	График	
работы	и	все	подробности	оговариваются	при	собесе-
довании.	068)5466424

•	 Водитель требуется	на	производство	по	изготовле-
нию	чулочно-носочных	изделий.	096)4437943
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•	 Комірники в	 компанію-виробник	 металопласти-
кових	 та	 алюмінієвих	 конструкцій	 ФАБРИКА	 ВІКОН	
"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	 робо-
ту	в	фірму	ТОВ	Водолії.	Бажано	з	досвідом	роботи	.	
067)4103946

•	 Кондитер 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	(виплачуєть-
ся	вчасно)	427714,(067)4125181

•	 Кондитер запрошується	 в	 кондитерську	 фабрику	
Тортовик	м.Ірпінь.	Д/р	бажаний	 (можливе	навчання).	
Офіційне	працевлаштування,	гідна	оплата	праці.	Гур-
тожиток,	безкоштовні	обіди.	067)5472714АнтонДмитр
ович,(063)5905863Ол

•	 Кондитер срочно	приглашается	на	постоянное	мес-
то	работы.	Официальное	трудоустройство	и	своевре-
менная	заработная	плата.	Удобный	и	гибкий	рабочий	
график.	067)3245591,262164

•	 Конструктор машиностроения	 срочно	 требуется	
на	фирму	в	Агросервис-СВ.	Опыт	работы	желателен.	
Зароботная	 плата	 договорная	 050)4631751Влади-
мир,(050)4631749

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

•	 Консультанты на	 рекламные	 акции	 (табака/сига-
рет).	 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

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

•	 Контролер ОТК	с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-
УКРАИНА.	Гарантируем	хорошие	условия	 труда,	до-
стойную	 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.	 Гра-
фик	 работы	 и	 зароботная	 плата	 при	 собеседова-
нии.	 Дружеский	 коллектив,	 хорошие	 условия	 труда	
096)3652062,551488

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

•	 Крановщик на	 автокран.	 Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	
договорные.	Подробности	оговариваются	при	встре-
чи.	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 (рубероид,	 шифер)	 в	 строительную	
организацию.	Опыт	работы.	ЗП	своевременная	Рабо-
та	в	 г.	Киев	и	область.	Подробности	оговариваются	
067)4049836,(044)4224244

•	 Кровельщик 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	договорная.	
098)2130708

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

•	 Кухар в	 піцерію	 Челентано.	 Д/р	 не	 обов	 язковий.	
Приємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	співбесіді.	Робо-
та	в	центрі	міста.	093)5220700ІринаМиколаївна

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

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

•	 Кухар запрошується	 на	 приватне	 підприєм-
ство.	 Висока	 заробітня	 плата.	 Допомога	 з	 житлом	
099)4502433Олександра

•	 Кухар на	виготовлення	фаршу	й	ковбаси	(чоловік)	
на	постійну	роботу.	Терміново!	Безкоштовне	навчан-
ня.	Офіційне	працевлаштування.	Стабільна	з/п.	Пре-
мії.	096)8788135,(067)9456721,487964

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

•	 Кухонный работник	 срочно	 требуется	 на	 не-
большое	 частное	 производство.	 Физически	 креп-
кие.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 от	 выработки	
098)0158798,(093)5715645

ЛегаЛьная работа в ПоЛьше -сварщики, водите-
Ли тира, строитеЛи, без кваЛификации. работа-
ем По всей Укр. в час, жиЛье бесПЛатно. визо-
вая Поддержка. Лиц мсПУ ав585217 от 30.08.12, 
0506700242, 0631728606, 0981022878вайбер
•	 Логист Срочно	 требуются	 сотрудники	 с	 опытом	
работы	 логиста.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	 Доход	 от	
5000грн	 и	 выше	 по	 результатам	 собеседования.	
068)7601344,(063)4761116

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

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

•	 Маляры в	строительную	организацию.	Опыт	работы.	
ЗП	 своевременная	 Работа	 в	 г.	 Киев	 и	 область.	 По-
дробности	оговариваются	044)4224244,(067)4049836

•	 Маляры срочно	требуются	строительной	компании	
Ариадна-Полесье	в	г.Житомир.	Работа	по	городу	и	на	
выезде	по	Украине.	О/р,	аккуратность,	сообразитель-
ность,	без	в/п.	Комфортные	условия	для	развития	в	
строительной	сфере.	З/п	договорная.	098)2130708

•	 Мастер маникюра-педикюра	срочно	требуется	в	са-
лон	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	ав-
томобиля	в	г.Житомир.	График	работы	Пн-Пт	с	9.00-
18.00,	Сб-с	9.00-14.00.	Зароботная	плата	от	3000грн	
097)6915915Ольга

•	 Мастер-парикмахер универсал	 срочно	 требуется	
на	постоянную	работу	в	салон	красоты	Идеаль	(ул.Бо-
родия,60).	Г/р	договорной.	Отличные	условия	работы.	
З/п	при	собеседовании.	093)1189123

•	 Машинист башенного	крана	требуется	в	г.	Борис-
поль	(Киевская	обл.).Г/р	и	з/п	договорные	Предостав-
ляем	жилье.	067)5020608

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

•	 Менеджер з	продажу	послуг	запрошується	на	при-
ватне	підприємство.	Висока	заробітня	плата.	Допомо-
га	з	житлом.	099)4502433Олександра

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

•	 Менеджер по	 продажам	 срочно	 требуется	 для	
работы	в	 г.Киев.	Хорошо	поставленная	речь,	актив-
ная	жизненная	позиция,	нацеленность	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	предоставля-
ем.	Г/р	5-ти	дневка.	Оплата	до	6000грн	+	бонусны	+	
премии.	097)8207486,(073)0721651

менеджер По роботі з кЛієнтами в рекЛамне 
агенство ПП "медіа ресУрс" - кЛієнтськУ базУ на-
даємо - г/р з 9:00 до 18:00, сб, нд - вихідні заро-
бітня ПЛата - ставка + % від Продажів. дрУжній 
коЛектив. офіс в центрі міста 0674128981
•	 Метролог запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будів-
ництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахо-
фабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	
Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	
Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне	050)3147
333,(050)4407914,(067)2586527

•	 Механик сервиса	 требуется	 в	 компанию	 ЖИТО-
МИР-БЕЛАЗ-СЕРВИС.	 Вод.	 права	 кат:	 B,	 C,	 C1.	 о/р	
от	 3-х	 лет	 и	 знание	 конструкций	 и	 технологических	
особенностей	 техники	 производства	 ОАО	 БЕЛАЗ,	
грузоподъёмностью	30-55т.	067)5326081,427499

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

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

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

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

•	 Мулярі (каменярі)	 на	 роботу,	 житло	 безкоштовне,	
Київська	обл.	0671454799,0666413684

на деревообробний завод євроПейського кЛа-
сУ Потрібні водії кат. "е". - машини Iveco Trakker, 
MaN. з/П від 24000грн. дЛя заПисУ на сПівбесідУ 
звертатись за номерами: 0993732342,0986402986

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

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

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

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

•	 Начальник отдела	 логистики	 с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	
ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	хорошие	усло-
вия	 труда,	 достойную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	
Житомир,	 ул.	 Баранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054Наталия,(067)6415300

•	 Начальник охраны	 на	 сахарный	 завод.	 Вахта	 7/7.	
Жилье,	 форму,	 питание	 и	 служебный	 автомобиль	
предоставляем	 068)2041982,(050)5192401,(063)8115
539

•	 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 на	роботу	в	м.	Києві	на	тривалий	термін	з	про-
живанням	в	сім"ї.	З/п:	4000-6000	грн.	Вихідні	-	за	до-
мовленістю!	097)5808011

•	 Няня с	проживанием	в	Киеве	в	отдельной	комнате.	
Наличие	 своих	 детей.	 Уход	 за	 ребенком.	 Оплачива-
ется	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	двора).	552086,(06
7)5884282,(093)2401847

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

•	 Окантовщик -полировщик.	Работа	в	г.	Коростышев.	
Подвоз	и	компенсация	проезда.	Подробности	огова-
риваются.	067)4096971

•	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 кЛієнтами 
(базУ надаємо). зрУчний г/р з 9:00 до 18:00, сб, 
нд - вихідні. офіс в центрі міста. 0674128981
•	 Оператор на	 производство	 на	 ООО	 Грайф	 Флек-
сиблс	 Украина.	 Полный	 соцпакет.	 Обучение	 на	 про-
изводстве.	Хорошие	условия	работы.	Подвоз	работ-
ников	067)4107071

•	 Оператор ПК	 срочно	 требуется	 на	 постояную	 ра-
боту	 в	 Стоп	 Транзит	 .	 Хорошие	 условия	 труда	 .З/п	
-	 высокая	 Г/р	 -	 при	 собеседовании	 067)9296713Ви-
талий

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

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

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

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

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

•	 Офисные работники	 с	 опытом	 работы	 мене-
джера	 по	 продажам.	 Приглашаем	 сотрудников	 в	
офис	 для	 работы.	 Новое	 направление,	 хорошие	
перспективы.	Фиксированый	зароботок	до	5000грн+	
бонусы+премии	068)1117715

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

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

•	 Официанты в	 кафе	 на	 постоянную	 работу.	 Поря-
дочность.	Опыт	работы.	Г/р	посменный.	З/п	договор-
ная	096)3607603ТатьянаВикторовна

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

•	 Официанты приглашаются	в	ночной	клуб	Каньон.	
З/п	-	высокая	и	своевременная.	Детальная	информа-
ция	по	тел	097)8684460Александр

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

•	 Официанты требуется	 в	 ресторан.	 Дружеский	 ко-
лектив,	хорошие	условия	работы.	Высокая	и	стабиль-
ная	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	 спів-
бесіді.	Робота	в	центрі	міста.	093)5220700ІринаМико-
лаївна

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

•	 Офіціанти (-ки)	запрошуються	в	мережу	ресторанів	
(с.Глибочиця).	 Позмінний	 графік	 +	 харчування,	 до-
свід	роботи	необов	язковий.	Від	300грн/зміна	+	премії	
067)6910050

•	 Офіціанти (-ки)	запрошуються	на	приватне	підпри-
ємство.	Висока	заробітня	плата.	Допомога	з	житлом.	
099)4502433Олекандра

•	 Охоронники в	 магазин	 Фора.	 м.	 Житомир,	 вул.	
Бердичівська	67.	Всі	 деталі	 обговорюються	по	 теле-
фону	 або	 при	 співбесіді.	 Телефонуйте	 вже	 зараз!	
099)9636723

•	 Охоронники в	міжнародну	охоронну	компанію	G4S.	
Вахтовий	 метод	 роботи	 (15/15).	 Офіційне	 працевла-
штування,	безкоштовне	житло	 та	уніформа.	067)404
7116,(067)5659218,(073)4097215

•	 Охоронники для	 охорони	 об'єктів.	 Вахта	 30/15,	
20/10,	15/15,	15/7,	7/7.	Надаємо	житло,	форму	та	хар-
чування.	Наш	офіс:	м.Київ,	ст.м.Чернігівська,	вул.Хот-
кевича,	12,	21-й	поверх,	оф.170.	063)8115539,(050)51
92401,(068)2041982

•	 Охоронники для	роботи	по	Україні	на	об'єктах	різ-
них	форм	власності	067)2098714(передзвонимо)
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•	 Охоронники запрошуються	 на	 роботу.	 Вахтовий	
метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	фір-
ми.	З/п	6400грн/місяць.	м.Умань	вул.Незалежності,	83	
095)3411902

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

охоронній комПанії "G4S" Потрібні охоронники. 
вахта 15/15. об`єкти По Україні. оформЛення, 
житЛо, Уніформа. 0503566967;0734097215
•	 Охоронці (чол/жін)	на	охоронну	фірму	ТОВ	Оберіг-
Гранд.	 Вахтовий	 метод	 роботи	 14/14.	 Офіційне	 пра-
цевлаштування.	 Забезпечуємо	 спецодяг.	 Робота	 в	
Житомирській	та	Хмельницькій	областях.	Проживан-
ня	та	проїзд	за	рахунок	фірми.	З/п	160-200грн/добу	36
1270,(097)9061889,(097)5632730

•	 Охоронці в	 охоронну	 фірму	 з	 перспективою	 кар	
єрного	 зросту	 на	 начальника	 зміни	 та	 начальника	
охорони.	З/п:	1900-5000	грн/месяц.	Вахта-14/14	днів.	
Робота	 в	 Житомирі	 та	 області,	 м.	 Києві	 та	 області.	
Проїзд	та	проживання	за	рахунок	роботодавця.	Офі-
ційне	прац	480113,(067)2173081

•	 Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	проїзд	
та	проживання	за	рахунок	фірми.Надаємо	форму	097
)6172727,(093)5446440,(067)9439760

•	 Охоронці на	 підприємство.	 Терміново!	 Вахтовий	
метод	роботи	-	1/1,	2/2	тиждень.	Харчування	та	про-
живання	 безкоштовно.	 З/п	 від	 3800	 грн	 за	 2	 тижні.	
097)0154188ОлегВасильвич

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

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

•	 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	про-
живанием.	 Все	 условия,	 питание,	 проживание	 пред-
оставляется.	З/п	от	4500грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	
Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бе-
сплатное	063)4459909,(067)4545292

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

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

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

•	 Охранники Охранная	компания	проводит	набор	со-
трудников.	 з/п	 высокая	 и	 своевременная.	 Вахтовый	
метод	работы.	068)3260953

•	 Охранники срочно	требуются	для	работы	вахтовым	
методом	 15/15дней	 по	 Киевской	 области.	 Пита-
ние	 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	 гипер-
маркет.	 Для	 сбора	 покупательских	 тележек.	 Г/р	
2/2.	 З/п	 от	 1500грн	 Бесплатная	 выдача	 спецодежды	
093)4500709

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

•	 Пекари срочно	требуются	в	пекарню.	Г/р	договор-
ной.	 Офиц.	 трудоустройство.	 Обучение.	 Соц.пакет	
З/п	5000грн	098)3100861

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

•	 Пилорамщики срочно	 требуются	 на	 ООО	 Чавис.	
Работа	в	Киевской	области.	Без	в/п.	Хорошие	усло-
вия	 работы.	 Жилье+питание	 предоставляем.	 З/п	
7000грн	050)3891596

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

•	 Плиточники в	 строительную	 организацию.	
Опыт	 работы.	 ЗП	 своевременная	 Работа	 в	 г.	
Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются.	
044)4224244,(067)4049836

•	 Плотник (-ки)-столяры	срочно	требуются	на	посто-
янную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	при	собе-
седовании	067)2745423

•	 Повар (помощник	 повара)	 срочно	 требуется	 в	
кафе	 Феликс.	 О/р	 приветствуется.	 Умение	 вкусно	
готовить!	 Г/р	 нед./нед.,	 с	 8.0-22.00.	 З/п	 от	 4000грн	
067)4102131ОксанаВасильевна

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

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

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

•	 Повар с	 опытом	 работы	 срочно	 требуется	 в	 кафе	
096)2928800

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 кафе	 Каир.	 Можно	 без	
о/р,	 обучаем.	 Г/р	 нед./нед.	 с	 9.00-21.00.	 З/п	 3200грн	
067)2948342

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 кафе-	 ресторан	 на	 по-
стоянное	место	работы.	График	работы	и	зароботная	
плата	при	собеседовании.	Дружеский	коллектив,	хо-
рошие	условия	труда	551488,(096)3652062

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 ресторан	 за	 городом.	
Опыт	работы	обязателен.	Зароботная	плата	высокая	
6000	грн,	своевременная,	график	работы	1/2.	Подвоз	
после	работы.	096)7967493

•	 Повар срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	
кафе-бар	Денес	(7км	от	города,	пгт.Гуйва).	О/р	при-
ветствуется,	 обучение	 предоставляем.	 Г/р	 с	 11.00-
23.00	 нед./нед.	 З/п	 еженедельная+премиальные.	
067)9671238

•	 Повар требуется	в	ресторан.	Дружеский	колектив,	
хорошие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	за-
работная	плата.	Все	детали	по	тел	067)4100300

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

•	 Повар-универсал срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	ночной	клуб	Indigo.	О/р	обязателен.	Г/р	до-
говорной.	 Хорошие	 условия	 работы.	 З/п	 достойная	
067)4100960

•	 Повара срочно	 требуются	 в	 ресторан	 Оскар	 (г.	
Киев).	 Жилье	 предоставляем.	 Хорошие	 условия	
работы.	Дружный	коллектив.	З/п	Высокая!	Звонить	с	
11.00-21.00	044)2236373,(093)4048468

•	 Подсобные рабочие	(разнорабочие)	срочно	требу-
ются	в	цех	по	деревообработке.	На	постоянную	рабо-
ту	 в	 Житомирской	 обл.	 Народический	 р-н.	 Хорошие	
условия	работы.	Жилье	предоставляем.	З/п	высокая.	
096)7206032Николай

•	 Полировщик (-ки)	 срочно	 требуются	 на	 камнео-
бработку	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Гарантируем	 хо-
рошие	 условия	 работы,	 официальное	 трудоустрой-
ство,	своевременную	оплату.	Проезд	компенсируем.	
066)2342141Валерий

•	 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	требуется	на	постоянное	мес-
то	работы.	Хорошие	условия	труда.	Высокая	и	своев-
ременная	 выплата	 з/п.	 Инагородним	 предоставляем	
жилье.	Подвоз	к	месту	работы	за	счет	работодателя.	
097)4701101

•	 Польща: швеї,	 будівельники,	 кухарі,	 водії,	
зварювальники,	 різнороби.	 ЗП	 13500-16000гр.	
Л.МСПУ-286-24.02.17.	0995278338,0671632889

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

•	 Помощник менеджера	 по	 продажам	 требуется	 на	
производство.	 З/п	 4000	 грн.	 Работа	 в	 г.	 Житомир.	
Прямой	работодатель.	098)9956120

•	 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	 инструменталь-
ного	дела)	срочно	на	постоянное	место	работы	в	го-
род	Житомир.	График	работы	нормированный,	заро-
ботная	плата	достойная.	097)5171263

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

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

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

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

•	 Посудомойщица (-ик)	в	ночной	клуб	Каньон.	Жела-
тельно	с	опытом	работы	.	З/п	-	высокая	и	своевремен-
ная.	Детальная	информация	по	тел	097)8684460Алек-
сандр

•	 Посудомойщица (-ик)	 срочно	 требуется	 в	 кафе	
Афродита.	 Г/р	 2/2	 дня,	 с	 9.00-21.00.	 З/п	 2500грн	
067)2948342

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

Потрібні ПрибираЛьники територій ПЛя-
жів і озер м. києва. заробітна ПЛата від 3500 
грн., доПомога з житЛом (Ліжко-місце). 
0503888371,0678273869
•	 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.	Навча-
ємо!	З/п	від	6000	грн	(ставка	+від	виробітку).	Вироб-
ництво	знаходиться	в	с.	Сінгури,	Житомирський	р-н.	
067)3408656

•	 Працівники (чоловіки	та	жінки)	в	цех	по	виготовлен-
ню	морозива.	Терміново!	З/п	7500грн.	Місце	роботи:	
Києво-Святошинський	р-н.	 Іногородніх	забезпечуємо	
житлом.	095)6789109,(095)4545169

•	 Працівники для	виготовлення	бетонних	виробів	та	
заборів,	тротуарної	плитки.	З/п	3000-6000	грн.	Робота	
в	 м.	 Житомир,	 вул.	 Параджанова.	 Деталі	 обговорю-
ються.	067)4727718

•	 Працівники для	прибирання	квартир.	Робота	в	ра-
йоні	пл.	Перемоги.	Бажано	проживання	в	центрі	міста.	
Деталі	обговорюються	097)1295329,(098)5278812

•	 Працівники на	склад	для	збирання	картоних	коро-
бок.	 З/п	 виплачується	 кожного	 тижня,	 іногородним	
надаємо	житло.	068)5945636

•	 Преподаватель, воспитатель,	филолог,	Китайские	
учебные	заведения	ждут	Вас	со	знанием	английского	
языка.	Лиц.МСПУ	АВ	№	585042.	0966035770

•	 Прибиральники в	готель.	Терміново!Хороші	умови	
праці,	заробітна	плата	висока	 і	стабільна.За	деталь-
ною	інформацією	звертайтесь	за	тел	067)9400176На-
таляВолодимирівна,(050)4632

•	 Прибиральники 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)	066)9151557,(063)13
69995,(068)6511558

•	 Прибиральники службових	приміщень	на	підприєм-
ство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київська	
обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	
без	затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	про-
живання.	045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

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

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

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

•	 Приемщик заказов.	Гибкий	график.	Еженедельные	
выплаты	066)4095863,(093)0147628,(067)8483095

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

•	 Провізори на	 фармацевтичне	 підприємство	
в	 м.	 Новоград-Волинський.	 Вища	 освіта.	 Бажа-
но	 з	 досвідом	 роботи.	 Всі	 деталі	 обговорюються	
041)4120559,(050)4631042

•	 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	 условия	
работы.	067)4102339,(067)4105711

•	 Продавец срочно	требуется	в	гастроном	по	ул.Леси	
Украинки,14.	 О/р	 обязателен.	 Хорошие	 условия	
работы.	Дружный	коллектив.	Г/р	и	З/п	при	собеседо-
вании.	255667

•	 Продавец срочно	требуется	в	продуктовый	магазин	
(р-н	Богунии).	Г/р	с	8.00-21.00,	нед./нед.	З/п	от	3000грн	
093)3220508,(098)9548899НатальяМихайловн

•	 Продавец требуется	 на	 работу	 в	 продуктовый	
магазин.	 График	 работы	 с	 8.00	 до	 22.00,	 нед/
нед.	 Заработная	 плата	 высокая	 и	 своевременая.	
050)4632148,(096)3742645

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

•	 Продавец шин	срочно	требуется	на	постояную	ра-
боту	 в	 Стоп	 Транзит	 .	 Хорошие	 условия	 труда	 .З/п	
-	 высокая	 Г/р	 -	 при	 собеседовании	 067)9296713Ви-
талий

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

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

•	 Продавці в	 торгову	 компанію	 (продовольча	 група	
товару).	Досвід	роботи	необов'язковий	.	Графік	робо-
ти	-	за	домовленістю.	Заробітна	плата	висока	і	своє-
часна.	098)0364445,(050)7702896,439005

•	 Продавці-консультанти металопластикових	 вікон	
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	питания.	
Зароботная	плата	и	графики	работы	оговариваются	
при	 встречи.	 Предприятие	 находится	 в	 г.	 Житомир.	
067)4121994,(067)4110539

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

•	 Продавцы требуются	 на	 рынок	 для	 продажи	
ритуальных	товаров.	На	подработку.	Неполная	заня-
тость.	Без	возрастных	ограничений.	З/п	от	70грн/день	
(в	зависимости	от	выработки)	067)8135102Ирина

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

•	 Прораб із	своїми	бригадами	у	м.Київ	(встановлення	
бордюрів	та	поребриків,	асфальтування).	Надається:	
Робочий	автомобіль	з	інструментом,	телефон,	спецо-
дяг,	житло.	З/п	від	15000грн	050)3810988Роман

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

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

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

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

•	 Работа в	 США	 по	 контракту:	 отели,	 АЗС,	 стр-во,	
семьи,	 супермар.,	 з/п	 от	 50000грн.,	 прожив.,	 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 В	 элитный	 закрытый	 клуб	 проходит	 набор	
СОТРУДНИЦ	 (ков).	 Приятная	 внешность,	 коммуни-
кабельность	 и	 раскрепощенность	 приветствуются.	
Высокий	 доход,	 выплаты	 ежедневные,	 з/п:	 2000-
5000	 грн	 в	 неделю.	 Жилье	 предоставляем.	 Гибкий	
индивидуальный	график.	098)4114444,(099)4379911

•	 Работа Вязальщицы.	В	связи	с	расширением	про-
изводства	 (носки)	 срочно	 проводится	 набор	 сотруд-
ников.	З/п	до	5000	грн.	О/р	не	обязателен.	Проводим	
обучение.	098)9956120

•	 Работа Жінки	до	35	років,	які	мають	дітей,	запрошу-
ються	в	центр	 із	лікування	безпліддя,	взяти	участь	в	
програмах:	донації	яйцеклітин	(6000-10000	грн),	суро-
гатного	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 Забойщик-обвальщик	на	ООО	Натуральная	
ферма	(Киевская	область,	с.Красне).	Вахтовый	метод	
2/2	нед,	з/п	350	грн/день.	Жильем	и	обедами	обеспе-
чиваем.	 Звонить	 с	 12:00	 до	 18:00	 067)2438496Анас-
тасия

•	 Работа Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	 в	
программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 вознаграж-
дение	 до	 350000	 грн,	 донации	 яйцеклеток	 20000-
25000	 грн.	 Ежемесячно	 дополнительно	 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	тиж-
ня,	іногородним	надаємо	житло.	068)5945636

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

•	 Работа Ресторанний	персонал	терміново	потрібен	в	
зв	язку	з	відкриттям	кафе	Варенична.	Вигідні	умови	
праці.	Дружній	колектив.	З/п	висока	063)7269414На-
таля

•	 Работа Ресторанний	персонал	терміново	потрібен	в	
зв	язку	з	відкриттям	кафе	Варенична.	Вигідні	умови	
праці.	Дружній	колектив.	З/п	висока	063)7269414На-
таля

•	 Работа Робітники	 сан.	 пропуску	 на	 СТОВ	 Старин-
ська	Птахофабрика.	Стабільну	 з/п,	 офіційне	працев-
лаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забез-
печуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	
с.Мирне.	067)2586527,(050)4407914,(050)3147333

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

•	 Работа Требуется	помощник	девушки	руководите-
лю.	Опыт	работы	не	обязателен	(обучу	сама).	Оплата	
до	7000	грн	+	премии.	096)5731880,(063)5124875

•	 Работа Фахівець	 з	 постачання	 запрошується	 у	 зв	
язку	 з	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Ста-
ринську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 пра-
цевлаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 За-
безпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	
р-н.,	с.Мирне	067)2586527,(050)4407914,(050)3147333

•	 Работа Фахівець	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	
з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	
Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлашту-
вання.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне	
067)2586527,(050)4407914,(050)3147333

•	 Работа Формировщицы(-к)	 носочных	 изделий	
срочно	 требуется	 на	 предприятие.	 Заработная	 пла-
та	 достойная	 и	 своевременная.	 Все	 детали	 по	 тел	 :	
067)7380174

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

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

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

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

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

•	 Работница (-ик)	в	тепличный	комплекс	в	г.	Киев	для	
на	сбора,	сортировки,	фасовки	продукции.	Требова-
ния:	 физ.	 здоровые	 ,аккуратные.	 Предоставляется	
бесплатное	 общежитие,	 график	 работы	 5-дневка,	
смена	8ч.,	З/П	4000	грн	+	премии.	050)4413748Дми-
трий

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

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

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

•	 Разнорабочие в	 строительную	 организа-
цию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 своевременная	 Работа	 в	
г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются	
044)4224244,(067)4049836

•	 Разнорабочие Г/р	24/48	часа.	Физическая	работа.	
Хорошие	условия	работы.Умеющие	и	желающие	ра-
ботать!	097)4669722Виктор

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

•	 Разнорабочие срочно	 требуются	 на	 ООО	 Чавис.	
Работа	в	Киевской	области.	Без	в/п.	Хорошие	усло-
вия	 работы.	 Жилье+питание	 предоставляем.	 З/п	
7000грн	050)3891596

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

•	 Разнорабочие. Физическая	 работа	 по	 изготовле-
нию	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	производствен-
но-	строительную	компанию	в	г.Киев.	Вахтовый	метод	
работы.	 З/п	 сдельная,	 от	 6000грн	 067)6575247Тим-
офей

•	 Распиловщик гранита.	Работа	на	фрезерных	стан-
ках.	г.	Коростышев.	Подвоз	и	компенсация	проезда.	
Подробности	оговариваются	067)4096971

•	 Реалізатори запрошуються	 в	 торгову	 компанію,	
робота	на	складі	фасованого	товару.	Навчаємо.	Гра-
фік	 роботи	 і	 заробітна	 плата	 договірні.	 Потрібні	 ак-
тивні,	 амбіціозні,	 бажаючі	 працювати	 на	 результат.	
098)0364445,(050)7702896

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

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

•	 Різноробочі запрошуються	 на	 приватне	 підприєм-
ство.	 Висока	 заробітня	 плата.	 Допомога	 з	 житлом.	
099)4502433Олександра

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

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

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

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

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

•	 Різноробочі на	 деревообробне	 підприємство.	 Ба-
жано	д/р.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	висока.	Г/р	нор-
мований	067)4035686

•	 Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.	
068)5945636

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

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

•	 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	 Консультації	 щодо	 ле-
гального	 працевлаштування	 в	 Польщі	 і	 Німеччи-
ні.	 Гідна	 з/п,	 погодинна	 оплата,	 візова	 підтримка.	
096)1797916,(063)2028713

•	 Робота у	Києві.	Потрібні	прибиральники	в	клінінгову	
компанію.	Торг.	центри,	фітнес	клуби.	ЗП	від	5000/міс!	
Житло.	0969620681,0991226342

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

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

•	 Садовница (-ик)	для	работы	в	ореховом	саду.	Заро-
ботная	плата	договорная.	Винницкая	обл.	Предостав-
ляем	жилье	 (2-х	 комнатная	квартира	с	 удобствами).	
096)4205264АнатолійЛеонідович

•	 Санітарка запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будів-
ництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахо-
фабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	
Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	
Київська	обл.,	Бориспільський	р-н.,	с.Мирне	050)3147
333,(050)4407914,(067)2586527

•	 Сантехнік -електрик	в	компанію-виробник	метало-
пластикових	 та	 алюмінієвих	 конструкцій	 ФАБРИКА	
ВІКОН	"ГЛАССО"	з	досвідом	роботи:	Гідна	заробітна	
плата!!!	Іногороднім	надаємо	гуртожиток!!!	Відділ	пер-
соналу.	067)4642161,(050)3857252

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

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

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

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

•	 Сварщик срочно	требуется	на	фирму	в	Агросервис-
СВ.	Опыт	работы	желателен.	Зароботная	плата	дого-
ворная	050)4631749,(050)4631751Владимир

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

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

•	 Складальник (-и)	виробів	Заробітна	плата	своєчас-
на,	від	4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,(0
67)4117632,(067)4117631

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

•	 Слесарь по	 ремонту	 оборудования	 на	 про-
изводство.	 Г/р:	 8.00-17.00.	 З/п:	 от	 4000	 грн	
482698,(097)5352687ЕленаАлексеевна

•	 Слесарь-монтажник срочно	 требуется	 на	 посто-
янную	 работу.	 Официальное	 трудоустройство,	 соц.
пакет,	 стабильная	зароботная	плата.	487946,(095)27
42588,(095)2742557

•	 Слесарь-сборщик срочно	 требуется	 на	 предпри-
ятие.	З/п	высокая.	448931,(096)3643053
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•	 Слюсар -складальник	 на	 виробництво	 ТОВ	
Партнер-ВС.	Хороші	умови	праці.	Звертатись	за	адре-
сою:	вул.Баранова,93	050)4634156,428088

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

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

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

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

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

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

•	 Сортировщик (муж./жен.)	 требуются	 на	 постоян-
ную	работу	в	 г.	Киев	 (р-н.	Корчеватое	2,	Островная	
14).	 Работа	 на	 складе	 (сортировка	 ПЭТ	 бутылок,	
пленки,	 макулатуры).	 Полная	 занятость,	 обучаем,	
расчет	своевременно.	Иногородним	предоставляется	
жилье.	097)5501053

•	 Сортировщица (-ик)	 на	 деревообрабатывающее	
предприятие.	 Желательно	 с	 о/р.	 Без	 вредных	
привычек.	 Г/р	 нормированый.	 З/п	 высокая	
067)4035686

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

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

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

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

•	 Специалист по	страхованию	приглашается	в	стра-
ховую	 компанию	 Уника.	 О/р	 от	 1года,	 в	 активных	
продажах	 обязателен.	 Желание	 работать	 и	 разви-
ваться.	 Официальное	 тредоустройство	 и	 з/п.	 До-
полнительная	 информация	 при	 собеседовании.	
067)2352537,(067)4062107

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

•	 Столяр Опыт	 работы.	 Г/р	 с	 09.00	 до	 18.00.	 З/п	
сдельная.	 Возможно	 официальное	 трудоустройство.	
098)5996978,467696

•	 Столяр с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-УКРА-
ИНА.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	 труда,	 достой-
ную	 стабильную	 оплату.	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Ба-
ранова,	 89.	 E-mail:	 n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

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

•	 Столяр-станочник срочно	 требуется	 на	 ООО	 Ча-
вис.	 Работа	 в	 Киевской	 области.	 Без	 в/п.	 Хорошие	
условия	работы.	Жилье+питание	предоставляем.	З/п	
8000грн	050)3891596

•	 Строители всех	специальностей	в	кафе-	ресторан	
на	постоянное	место	работы.	График	работы	и	заро-
ботная	плата	при	собеседовании.	Дружеский	коллек-
тив,	хорошие	условия	труд	551488,(096)3652062

•	 Строительные рабочие	 срочно	 требуются	 строи-
тельной	 компании	 Ариадна-Полесье	 в	 г.Житомир.	
Работа	 по	 городу	 и	 на	 выезде	 по	 Украине.	 О/р,	 ак-
куратность,	сообразительность,	без	в/п.	Комфортные	
условия	для	развития	в	строительной	сфере.	З/п	до-
говорная.	098)2130708

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

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

терміново Потрібні У м. київ бригади мУЛярів, 
бетонярів, арматУрників в м. київ. надаємо гУр-
тожиток, сПецодяг. конт. 0442878713;0635831415
•	 Техничка приглашаются	в	ночной	клуб	Каньон.	З/п	
-	высокая	и	своевременная.	Детальная	информация	
по	тел	097)8684460Александр

•	 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

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

•	 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

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

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

•	 Торговий представник	 (продукти	 харчування,	 на-
пої).	.	Наявність	власного	авто	(паливо	та	амортизація	
-	компенсуються).	Робота	по	м.	Житомир	та	області.	
З/п	від	6000	грн.	067)3181446

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

•	 Торговый представитель	 (колбасные	 изделия).	
Опыт	 вождения	 (машина	 Газель).	 Подробности	 ого-
вариваются	068)1584088

•	 Торговый представитель	Срочно	требуются	сотруд-
ники	с	опытом	работы	торгового	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	 методом.	
Виплата	 з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Нада-
ємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532відділка-
дрів,(067)8426544,(09

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

•	 Трактористы срочно	 требуются	 на	 сельскохозяй-
ственную	фирму.	Беляевский	район.	Жильём	и	пита-
нием	обеспечиваем.	067)5585879

•	требуются	уборщиКи	в	г.Киев!	работа	посмеН-
Ная,	смеНы	дНевНые	и	НочНые	 (На	выбор),	по-
мощь	с	жильем.	предоставляется	спецодежда.	
оплата	 проезда	 до	 Киева.	 з/та	 5000-6500	 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	ста-
бильная	оплата	4000-6000грн	(аванс).	Жителям	реги-
онов	возврат	проезда	и	помощь	с	жильем	073)030742
4,(067)5268435,(066)0611520

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

•	 Укр-польська агенція.	 Робота/Польща,	 Чехія,	 Ні-
меччина,	 Естонія.	 Візи:	 Європа,	 Канада,	 США,	 шен-
ген.	ПМЖ.	Воєводські.	0674550664,0996348031

•	 Упаковщик (Грузчик).	 Полиграфия.	 Смены	 (день	
или	ночь).	З/пл	от	270	грн/день.	Звоните:	067)8271332

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

•	 Упаковщицы-фасовщицы. Возраст	 и	 опыт	 зна-
чения	 не	 имеют.	 Фасовка	 готовой	 продукции.	
Комфортные	 условия	 труда,	 евроремонт.	 ЦТ	 Актив-
Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Що-
рса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5
884282,(093)2401847

•	 Фасадчики (мокрый	 фасад)	 в	 строительную	 орга-
низацию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 своевременная	 Работа	
в	 г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются	
067)4049836,(044)4224244

•	 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.	 Житомир.	
Офіційне	працевлаштування.	Гідня	з/п.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	Гідня	з/п.	Всі	деталі	обговорюються.	
097)3711019

•	 Фасувальники одягу	 на	 секонд-хенд,	 робота	 в	 м.	
Київ,	ч/ж	від	18	років,з/п	від	4700	грн	за	тиждень,	вах-
та	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	 инди-
видуально.	 З/п	 от	 5000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	мага-
зин	Вольт,	вход	со	двор	552086,(067)5884282,(093)24
01847

•	 Фірма(м.Київ) шукає	водіїв	на	асенізаційний	авто-
мобіль	марки	Mersedes	з	офіційним	працевлаштуван-
ням	і	високою	заробітною	платою	(ставка+%),	надаєм	
житло.	0965777577

•	 Формовщик (-ки)	изделий	срочно	требуются	в	пе-
карню.	Г/р	договорной.	Офиц.	трудоустройство.	Обу-
чение.	Соц.пакет/	З/п	5000грн	098)3100861

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

•	 Формовщик носочных	 изделий.	 З/п	 договорная	
093)9045050,(098)2259000

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

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

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

•	 Фрезеровщики срочно	 требуются	 на	 камнеобра-
ботку	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Гарантируем	 хоро-
шие	 условия	 работы,	 официальное	 трудоустрой-
ство,	своевременную	оплату.	Проезд	компенсируем.	
066)2342141Валерий

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

•	 Швачки З/п	 до	 4500	 грн.	 Робота!	 У	 звязку	 з	 роз-
ширенням	 в-ва	 (шкарпетки)	 терміново	 проводиться	
набір	 співробітників.	 Д/р	 необовязковий.	 Навчаємо.	
093)1341064

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

•	 Швеи иногородние	 приглашаются	 на	 швей-
ную	 фабрику	 с	 предоставлением	 жилья	 для	
высокоплачиваемой	работы.	097)1744363

•	 Швеи на	 новое	 предприятие	 (сортивная	 одежда).	
Работа	в	г.	Житомир.	З/п	от	3000	грн.	Г/р:	пн-пт,	с	8.30	
до	 17.00	 Официальное	 трудоустройство.	 Своевре-
менная	оплата	труда.	097)0858712

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

•	 Швеи на	швейное	производство	на	постоянное	мес-
то	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)38388
01,(093)9048748,(096)5548178

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

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

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

•	 Шиномонтажник на	 автосервис	 (г.	 Житомир).	
Срочно!	 О/р	 от	 3х	 лет	 обязателен.	 Хорошие	 усло-
вия	 работы.	 Г/р	 по	 договоренности.	 З/п	 6000грн	
067)6628206

•	 Штукатуры срочно	требуются	строительной	компа-
нии	Ариадна-Полесье	в	г.Житомир.	Работа	по	городу	
и	на	выезде	по	Украине.	О/р,	аккуратность,	сообрази-
тельность,	без	в/п.	Комфортные	условия	для	развития	
в	строительной	сфере.	З/п	договорная.	097)8035821

•	 Экспедитор срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	в	компанию	Оболонь.	Г/р	договорной.	Официаль-
ное	трудоустройство.	З/п	при	собеседовании	067)400
8192,(067)4008190,(050)4633428

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

•	 Электрик -наладчик	срочно	требуется	на	ООО	Ча-
вис.	О/р	от	5-ти	лет.	Работа	в	Киевской	области.	Без	
в/п.	Хорошие	условия	работы.	Жилье+питание	пред-
оставляем.	З/п	7000грн	050)3891596

•	 Электрики в	строительную	компанию,	г.	Киев.	Мы	
предлагаем:	 официальное	 трудоустройство,	 достой-
ную	 оплату	 труда,	 социальный	 пакет	 Иногородним	
предоставляется	жилье	067)3748393

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

Комунальне підприємство «Автотранспортне підприємство 0628» Житомирської міської ради (КП 
«АТП 0628» ЖМР)  має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами для додаткових джерел викидів,  які розташовані на одній площадці за адре-
сою: 10025, м. Житомир, вул.Андріївська,29. Основна діяльність – збирання та захоронення безпечних 
відходів. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від додаткових джерел відбуваються  при 
роботі полігону твердих побутових відходів, дезбар’єру.

Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря додатковими стаціонарни-
ми джерелами, у кількості т/рік: азоту діоксид – 5,99; вуглецю оксид – 13,592; аміак – 28,75; леткі органічні спо-
луки – 73,28; діоксид сірки – 3,78, метан – 2939, сірководень – 1,4; хлор 0,041; діоксид вуглецю – 2488, пил – 0,013.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих речовин 
у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного повітря 
населених міст за межами СЗЗ по всіх забруднюючих речовинах на всіх розрахункових точках з враху-
ванням всіх джерел викидів. 

Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів пропонується прийняти як нормативні. 
При роботі об'єкту немає необхідності проводити контроль промвикидів (джерела викидів неорганізо-

вані), необхідно проводити контроль стану атмосферного повітря на межі СЗЗ.
Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управ-

ління екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації .
Розробник обгрунтовуючих матеріалів екологічний центр ПП «Матрикс Груп» – м. Житомир, вул.Не-

бесної Сотні,44,кв.3  тел. (0412) 42-08-76. (свідоцтво про атестацію, зареєстроване Держстандартом України 
Житомирської області 23.11.15 р.. за №098/15).

Зауваження та пропозиції щодо намірів КП «АТП 0628» ЖМР надсилати в місячний термін до Жито-
мирської міської ради  за адресою: 10014, м. Житомир, вул. С.П. Корольова, 4/2, кім. 101, тел.: (0412)48-12-12. 
Із пропозиціями звертатись до керівництва КП «АТП 0628» ЖМР  за телефоном 096-4237113.
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 

торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Незавершений будівництвом 5-типоверховий житловий будинок заг.пл. 

380.9 кв.м: Житомирський р-н., м. Бердичів, вул. Мучна, 46-а. Дата торгів: 10.04.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №205029;

2. Приміщення магазину, заг.пл. 379.5 кв.м: м. Житомир, вул. Вітрука, 19. 
Дата торгів: 12.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №205552 
(уцінено лот № 196729);

3. Будівля, склад будівельних матеріалів, "літ.В",заг.пл. 765.7 кв.м: м. Житомир, 
вул. Селецька, 32. Дата торгів: 12.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №205593 (уцінено лот № 196733);

4. Будівля, центральний роздрібний склад, літ. "Г", заг. пл. 1195.2 кв.м: м. 
Житомир, вул. Селецька,32. Дата торгів: 12.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №205594 (уцінено лот № 196739);

5. Будівля, склад, літ. "Д", заг. площею 505.7 кв.м: м. Житомир, вул. Селецька,32. 
Дата торгів: 12.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №205591 
(уцінено лот № 196735);

6. Будівля, виставочний павільйон, літ."Б" 115.0 кв.м: м. Житомир, вул. Селець-
ка, 32. Дата торгів: 12.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №205589 
(уцінено лот № 196736).

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

•	 Электромеханик для	обслуживания	сместительно-
го	комплекса	(цемент)	срочно	требуется	в	компанию	
ООО	Цемстройсервис.	З/п	6000грн	067)4632981Оле-
гЛеонтиевич

•	 Электромеханик срочно	требуется	на	постоянную	
работу.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 нормированный,	 5-ти	
дневка.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 3500грн	
095)2837325ИгорьБогданович

•	 Электромонтажники в	 строительную	 компанию,	
г.	 Киев.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	 трудоустрой-
ство,	достойную	оплату	труда,	социальный	пакет	Ино-
городним	предоставляется	жилье	067)3748393

•	 Юрист-консультант. М/ж,	 высшее	 образование.	
Г/р	с	9.00	до	17.00,	сб,	вс-	выходные.	Официальное	
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

2. НеРухомість 

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	продам	3-х	Ком.Кв.,	1/2	этажей,	64м/0м/0м,	жи-
томирсКая	 обл.,	 г.емильчиНо,	 ул.	 соборНая,42.	
цеНа	655	738	грН.	0971017755

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,	житомирсКий	р-Н,	
с.заречаНы.	0504118465

•	продам	2-х	этажНый	дом,	житомирсКая	обл.,	
попельНяНсКий	 р-Н,	 с.миролюбовКа,	 ул.	 леси	
уКраиНКи.	цеНа	601	093	грН.	0976909940

•	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,	 с.тетеревКа.	 цеНа	 601	 093	 грН.	
0971017755

•	 Участки и	 строения	 в	 Геническе	 Генгорка,	 1	 ли-
ния,	 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 
•	 Готовый бизнес	-	ресторан	в	центре	города	на	225	
кВ.м.	в	2	этажа.	Офисное	помещение	в	центре	города	
на	187	м.кв.	одноэтажное.	Современная	остиница	на	
выезде	из	 города	в	2	этажа.	СТО	с	оборудование	и	
мойкой	на	выезде	из	города.	0675312526

2.16. Здам в оренду 

•	здам	в	ореНду	або	продам	будиНоК	с.КлітчиН.	
літНя	КухНя,	баНя,	євроремоНт,	33	сот.	землі.	всі	
умови	проживаННя.	ціНа	договірНа.	0673911769

•	здаю	подобово	1-Кім.Кв.	гаряча	вода,	Кабель-
Не	тб.	р-Н	автовоКзалу.	0977228822,0665711000

•	подобово	2-х	Кім.	Кв.	VIp-Класу,	євроремоНт,	в	
цеНтрі	міста,	250грН/доба.	виписую	доКумеНти.	
0665711000,0977228822

•	продам	або	здам	будиНоК	с.левКів.	поруч	ліс,	
річКа,	НедалеКо	зупиНКа.42	сот.	землі.	ціНа	до-
говірНа.	0673911769

3. авто 

3.3. автомобілі. Куплю 

викУП автомобіЛів бУдь-яких марок, в бУдь-
якомУ стані, ПісЛя дтП, не розмитнені, Про-
бЛемні. дорого. 0976484669,0635852350

кУПим ваш автомобиЛь на выгодных дЛя вас 
УсЛовиях, в короткие сроки. возможна ПокУП-
ка кредитных, ПробЛемных, ПосЛе дтП автомо-
биЛей. 0962494994яросЛав

кУПЛю авто в бУдь-якомУ стані: ціЛе, ПісЛя дтП, 
ПотребУюче ремонтУ, ПробЛемне, кредитне, 
арестоване, бУдь-якої марки. евакУатор. швид-
ко. 0731617000,0976646575

кУПЛю авто вітчизняного або зарУбіжного ви-
робництва. можЛиво ПісЛя дтП. швидко та до-
рого. 0677459877,0672439432,0687905005

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

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

•	КомбайНи	 зерНозбиральНі,	 прес-підбирачі,	
КомбайНи	 КартоплезбиральНі	 іНоземНого	
в-ва,	 траКтори	 мтз-80,	 -82,	 т-25,	 доставКа.	
0508462159,0986306600

•	КомбайНи	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

•	 Минитракторы DONGFENG,	 ДТЗ,	 JINMA,	 DW.	
Мототракторы	DW	150	RXi	и	DW	160	LX.	Доставка	по	
Украине.	Гарантия	и	сервис	от	завода	ДТЗ.	Наш	сайт:	
diso.olx.ua	0983070950,0504730104

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

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

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

•	 Продам. Комбайн	 Джон-Дір-1032,	 жатка	 3м;	
оприскувачі	 навісні	 12-18м,	 преси	 квадратні,	 тюки,	
плуги	 оборотні	 3-5	 корпусні,	 фреза,	 картоплеса-
джалки	 4-рядні,	 картопляний	 комбайн	 1-рядний.	
09738507841,0975847243

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	автозапчастиНи:	 Немо;	 берліНго	 08-	 ;	 бі-
пер,	 боКсер	 06-	 ;	 авео	 т200;	 Vw	 t4,t5,	 caDY;	
мастер	 КаНго;	 віваро,	 Комбо;	 добло;	 КоНеКт,	
траНзит;	 IVeco.	 адр.:	 razborka-bus.com.ua.	
0503780239;0977782120

•	 Автозапчастини: Сітроен-Немо,	 -Берлінго,	 -08-;	
Пежо-Біпер,	-Боксер,	-06;	Шевроле-Авео	Т-200;	Фоль-
ксваген	T-4,T-5,	-Кадді;	Рено-Мастер,	-Кангу;	Опель-
Віваро,	 -Комбо;	 Фіат-Добло;	 Форд-Коннект-Транзит;	
Івеко.	razborka-bus.com.ua.	0953333141,0933090404

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

•	 Ваги автономні	 для	 всіх	 типів	 фронтальних,	 теле-
скоп.	 і	вилочних	навантажувачів.	Вагові	системи	для	
сміттєвозів.	Ціна	виробника	від	25	тис.	грн.	Установка,	
гарантія,	сервіс.	0983546654;0935549136

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

3.8. автозапчастини. Куплю 

•	 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.	Само-
вивіз.	0678874018,0669663546

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

ви	 ще	 їздите	 На	 беНзиНі	 та	 Не	 еКоНомите?	
встаНовить	газобалоННе	обладНаННя	та	еКо-
Номте	вже	сьогодНі.третє	поКоліННя	від	3000	
грН;	четверте	поКоліННя	від	7000грН.	доКумеН-
ти	для	даї.	0677524017

евакУатор По містУ та обЛасті . до 4-х 
тон,довжина -5 м. бУдь яка форма заванта-
ження 0731617000,0976646575

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	 Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	Доставка	а/м	
ЗИЛ.	0677905739,447067

•	продам	 песоК,	 бут,	 щебеНь,	 отсев,	 дро-
ва,	 землю,	 глиНу,	 перегНой,	 подшивКа.	 до-
ставКа	 стройматериалов,	 вывоз	 мусора.	
0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

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

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

4.3. інструмент будівельний. Продам 

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

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

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

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

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

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

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кваЛіфікована гарантована доПомога в отри-
манні кредитУ. ПроПозиції дЛя неофіційно Пра-
цевЛаштованих з чорним сПиском. 12% річ-
них. Max. 450000 гривень. 0993337916,0681458367
•	 Помощь в	 получении	 кредита	 до	 320000	 грн	 сро-
ком	 до	 20	 лет,	 без	 залога,	 без	 справки	 о	 доходах,	
и	 поручителей,	 работаем	 с	 черным	 списком,	 с	 18-
74	 лет,	 только	 паспорт	 и	 код,	 можно	 нотариаль-
ное	 оформление,	 Вып.	 ААВ№132833	 от	 27.03.12г.	
0662821513,0982349995

•	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

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.

Ковані елементи під заказ

тел. 097-358-82-60

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

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

Приватний займ. Позики від 10 000 до 3 
000 000 грн. через нотаріаЛьне оформЛен-
ня Під 35% річних. вигідно, Просто, реаЛьно. 
0956910963,0988068438

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 обЛас-
ті. 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

інформаційні ПосЛУги Про роботУ в ПоЛьщі: як 
вЛаштУватися до Прямого роботодавця без 
Посередників, доПомога в оформЛенні робочої 
візи! vk.coM/praca.polaNd, +48884996617 (vIber), 
0947122015

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

•	 Наркологічна клініка	 "Доктор	Благо	Плюс"	в	Оде-
сі	 проводить	 лікування	 метадонової	 героїнової	 за-
лежності	 і	 алкоголізму.	 Імплантація	 нарко	 і	 алко-
блокаторів,	 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	сім`ї,	бізНесу,	Кар`єри,	КохаННя,	са-
мотНості.	0683706105,0732232983людмила

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
•	 Советы и	 консультации.	 Решение	 семейных	 про-
блем.	Прием	с	10:00	до	18:00	067)1506690Марине

•	 Супутникове та	екстра	ТВ.	0977074561Роман

7. все Для Дому 

7.1. меблі для дому. Продам 

продается	 паН-диваН-малютКа.	 в	 отличНом	
состояНии.	цеНа	договорНая	0674119391

8. РіЗНе 

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	 Кукурудза (зерно).	 Крупа	 кукуруд.,	 соєва	 та	 їх	
зерновідходи.	Насіння	соняшника	та	кормові	відходи	
соняшника.Крейда	 кормова.Можлива	 відправка	 біг-
бегами,	1.3	т.	на	піддоні.	0675307707,0660357707

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

8.11. Промислове обладнання. Продам 

•	 Металошукачі від	 1	 до	 5	 метрів,	 від	 дешевих	 до	
професійних	і	багато	іншого	на	сайті:	detectori.com.ua.	
0965949996,0950437450

•	 Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	вироб-
ництва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	полу-
блоків,	транспортне	обладнання	і	т.п.	0675669709

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

кУПУємо відходи ПЛівки ПоЛієтиЛенової, 
ПЛастмаси та макУЛатУрУ. 0505580047,447919

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

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрачеНі	паспорт	серія	вН	439840	видаНий	07	
жовтНя	2008	р.	та	ідеНтифіКаційНий	Номер	№	
3380613369,	На	ім`я	харабуга	поліНа	олеКсаН-
дрівНа	вважати	НедійсНими

8.23. інше. Продам 

вапНо	 гашеНе,	 НегашеНе	 та	 для	 груНту.	
гуртовий	 продаж.	 оптові	 ціНи	 0672503812,	
0931897527

•	 Інтим-магазин: феромони,	 афродизіаки,	 збудники	
ж/ч,	 еротична	 білизна,	 іграшки	 для	 дорослих.	 http://
tele.in.ua/	0971738255,0953838182

•	продам	 діючий	 бізНес-багетНу	 майстерНю	

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

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

•	 Продам саджанці	морозостійких	ківі,	гранату,	інжи-
ру,	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 рога	сайгака.	0993020980

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

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

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

•	 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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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
Навколо вас мо-

жуть «закрутитися» 
інтриги, розраховуйте 

тільки на власні сили та вмін-
ня швидко реагувати на не-
сподіванки.

ТЕЛЕЦЬ
У багатьох з’явиться 

шанс нарешті взятися 
за здійснення давно задумано-
го. Можлива не дуже приємна 
розмова з керівництвом.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня поки 

що не варто змінюва-
ти звичну сферу діяльності. 
Вихідні – ідеальний час для 
примирення.

РАК
Будьте готові від-

повісти за свої сло-
ва і взяті на себе 

зобов’’язання. Не треба над-
то нервувати й метушитися 
на роботі.

ЛЕВ
Бажано не почина-

ти щось нове або «гло-
бальне». Обмежтеся дрібними 
справами і постарайтеся від-
городити себе від неприємних 
зустрічей.

ДІВА
Впорядкувати за-

недбані справи буде 
нелегко. Але продумані слова 
та конкретні справи підуть на 
користь вашій діловій кар’єрі.

ТЕРЕЗИ
На роботі можуть 

виникнути конфлік-
тні ситуації. Збері-

гайте абсолютний спокій, з 
головою пориньте у повсяк-
денну роботу.

СКОРПІОН
Спробуйте віді-

йти від набридлих 
стереотипів. Це дасть шанс 
з’явитися чомусь новому у ва-
шому житті.

СТРІЛЕЦЬ
З’явиться зручна 

можливість розпочати 
нову справу, яка після 

тривалих зусиль приведе вас 
до успіху. Зберігайте ваші за-
думи в глибокій таємниці.

КОЗЕРІГ
П р о д у к т и в н и й 

тиждень порадує і по-
дарує надію. Усі минулі труд-
нощі та конфлікти нарешті 
вдасться владнати.

ВОДОЛІЙ
Будь-яка робота 

буде вам до снаги й 
принесе довгоочікува-

ну радість. Але для цього не 
варто поспішати.

РИБИ
Усі неприємності, 

які зовсім нещодавно 
псували настрій вам і вашим 
близьким, нарешті залишаться 
в минулому. Постарайтеся не 
зупинятися на досягнутому.

Полімерні матеріали 
вже стали невід’ємною 
частиною нашого життя, 
сучасний світ просто не 
може існувати без них.

●● Відомо, що поліуретан 
в природі не розкладається. 
І це може обернутися еколо-
гічною катастрофою для всієї 
планети. Можливо, вирішити 
проблему допоможуть гриби, 
нещодавно виявлені вченими 
в Еквадорі. Унікальність цих 
грибів у тому, що вони «харчу-
ються» поліуретаном.

●● У Тихому океані є так званий 
сміттєвий континент (пляма), який 
повністю складається з пластико-
вих відходів, принесених в одне 
місце течіями. За підрахунками, 
в цій частині океану накопичило-
ся понад 100 мільйонів тон сміття. 
Пластик, що розпався під впливом 
сонця, зберігає свою структуру і 
привертає медуз та риб, які при-
ймають його за зоопланктон.

●● Звичні для нас паперові 
гроші є не у всіх країнах. Деякі 
замінили їх на більш довговіч-
ні пластикові. Вперше валюта 
з пластику з’явилася в Австра-
лії більше двадцяти років тому. 

Зараз такими грошима корис-
туються ще в ряді держав: Бру-
неї, Румунії, Новій Зеландії та 
В’єтнамі. Деякі інші країни ви-
пускають на пластиці пам’ятні 
купюри або деякі номінали.

●● Полімерні матеріали не-
замінні в ракетобудуванні. Для 
виготовлення оболонки двигуна 
використовується вуглепластик. 
Спочатку на трубу намотують вуг-
леволоконну стрічку, просочену 
епоксидними смолами. Після того 
як смоли затверднуть, сердечник 
виймають. В результаті виходить 
«заготівка», що майже повністю 
складається з вуглеволокна.

цікаві факти про полімери



красуня і чудовисько
Жанр: мелодрама, мюзикл
1810 рік. Белль разом з батьком 

Морісом щасливо живе в селі. Але 
одного разу тато на шляху до ярмарку 
губиться і випадково виявляється в 
величному замку, де править Чудовисько. 
Раніше Чудовисько було принцом 
Адамом, але Чарівниця перетворила 
його в те, чим він зараз є. Адам був 
егоїстичним, самозакоханим і жахливо 
грубим. Тепер він буде Чудовиськом, 
доки не пізнає взаємну любов. У 
пошуках батька Белль теж потрапила в 
замок. Врятувати його вона може тільки 
пожертвувавши собою.

війна
Жанр: драма, трилер
Після війни в Іраку США 

перетворилася на руїни. У 
цей постапокаліптичний світ 
повертається Гебріел Драммер 
разом з його товаришем по зброї 
Девіном. Навіть після жахів війни 
вони шоковані тим, що бачать. 
Для Гебріела зараз є одна мета – 
знайти дружину й сина. Для цього 
він докладе максимум зусиль, 
а друг йому допоможе. Тоді-
то він і зрозуміє, що війна – не 
найстрашніше, що було в його житті.

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.

Спліт
Жанр: трилер
Американський гостросюжетний 

фільм режисера, продюсера і 
сценариста М. Найта Ш'ямалана, що 
вийшов 2017 року. У головних ролях 
Джеймс Мак-Евой, Аня Тейлор-Джой, 
Бетті Баклі.

Кевін - людина, в якій живе не 
менше двадцяти трьох особистостей, 
змушений викрасти трьох дівчат 
підліткового віку. Тим часом, поки 
вони знаходяться в ув'язненні, 
найголовніша особистість Кевіна - 
Чудовисько - матеріалізується. 

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

«Вівця з вовчим 
поглядом»
22 березня

Початок о 19.00

«Заповіт 
цнотливого бабія»

23 березня
Початок о 19.00

«Любов та ненависть 
у Вероні»
17 березня

Початок о 19:00

«Золотий ключик або 
пригоди Буратіно»

25 березня
Початок о 12.00

«Міжнародний день 
театру»

27 березня
Початок о 19.00

«Леся та Ведмідь»
25 березня

Початок об 11.00 та 13.00

«Запеклі вороги»
26 березня

Початок об 12.00 та 14.00

ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

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

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

СВІТЛОТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

ШПАЛЕРИ

ЛАМІНАТ

ФАРБИ, ЛАКИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

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

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
Подарунки покупцям*

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

м. Житомир, пров. Львівський, 2

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


