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В Україні змінили правила 
техогляду автомобілів   

У пошуках кращого життя: 
куди найчастіше їдуть 
на заробітки житомиряни   

Очікування і реальність: чи не 
«провалить» Житомир програму 
«доступні ліки»? 
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Жанна Беркута

Житомирська вла-
да просить перевізни-
ків покращити умови 
перевезення грома-
дян, натомість вони 
отримають підвищен-
ня тарифів на проїзд.

Про це повідомив міський го-
лова 28 березня під час брифінгу.

Сергій Сухомлин наголосив 
на тому, що для того аби Жито-
мир вирішив проблему із під-
вищеними тарифами на проїзд, 
потрібно розглянути усі варіан-
ти. Проте вимоги влади викона-
ла лише одна компанія, закупив-
ши нові автобуси для розвитку 

свого бізнесу. Строки виконання 
вимог залежать від них самих та 
питання планується розглядати-
ся 15 квітня на виконкомі, проте 
тільки за умови виконання усіх 
приписів перевізниками.

Також міський голова під-
рахував прибуток житомир-
ських компаній перевізників. 
«Вони вимагають підвищити 
проїзд до 5-ти гривень. Пере-
возять вони приблизно 45 млн 
пасажирів, тому у підсумку ви-
ходить доволі кругленька сума. 
Та за нашими підрахунками 
перевізники отримують при-
близно 230 мільйонів гривень 
прибутку. Натомість, наше ко-
мунальне підприємство збирає 
виручки трішки більше 30 млн 
гривень, – наголошує  міський 
голова. – На мою думку, жито-
миряни з розуміння віднесуть-
ся до підвищення тарифів у ко-

мунальному транспорті, якщо 
при цьому вони будуть корис-
туватися сучасними комфорта-
бельними автобусами», – пере-
конує Сергій Сухомлин.

Для того, аби вирішити про-
блему із громадським транспор-
том, міський голова відвідав 
Міжнародну виставку громад-
ського транспорту у Варшаві. 
Сергій Сухомлин та його заступ-
ник Дмитро Ткачук вивчали 
пропозиції щодо закупки нового 
громадського засобу. На даний 
час влада проводить переговори 
із Китаєм, Мінськом та україн-
ським заводом «Богдан» щодо 
придбання електробусів.

Також депутати проводять 
чергові переговори з Європей-
ським банком реконструкції та 
розвитку для виділення Жито-
миру кредиту на закупку гро-
мадського транспорту.

Маргарита Кот

У Житомирі 
на мосту в парку 
ім. Ю. Гагаріна по-
чинає злущуватися 
фарба, а металева кон-
струкція іржавіє. Після 
чергового фарбування 
не минуло й року.

Капітальний ремонт жито-
мирського підвісного пішохід-
ного мосту в парку відпочинку 
ім. Ю. Гагаріна розпочався у се-
редині травня 2016 року. У той 
час все місто «гуділо», бо влада 
обіцяла багато новинок.

Тоді ж на офіційному сай-
ті міської ради від 8 червня 2016 
року повідомляли, що рекон-
струкцію житомирського підві-
сного мосту буде завершено до 
кінця червня. Перед початком 
робіт був розроблений проект 
з реконструкції мосту, в якому 
були визначені види робіт, а саме: 
очищення металевих конструк-
цій від іржі та фарби, чистка щіт-
ками по металу та фарбування 
мосту. На об’єкті мали працюва-
ти 80 людей, термін на виконання 
завдання було встановлено шість 
місяців. Пізніше міст, хоч і з за-
тримкою, але все ж пофарбували.

Але не минуло й року, як фар-
ба почала відвалюватись, а на її 
місці з’явилася іржа. У комуналь-
ному господарстві говорять, що 
роботи ще не завершені, і невдовзі 
вони продовжаться.

«Об’єкт ще не зданий в експлу-
атацію. Ми висунули свої претен-
зії підрядникам. Якби усі роботи 
були завершені, тоді можна було 
б про щось говорити», – розповів 
начальник управління комуналь-
ного господарства міської ради 
Олександр Марцун.

Проте, нині у міській раді го-
ворять, що насправді ніякого капі-
тального ремонту мосту не було. 
Про це під час брифінгу з журна-
лістами 28 березня 2017 року роз-
повів міський голова Житомира 
Сергій Сухомлин.

«За проектною документацією 
з міського бюджету було витраче-
но 300 тисяч гривень, за ці кошти 
необхідно було просто пофарбува-
ти міст. Замість цього підрядник за 
суму в 900 тисяч гривень виконав 
піскоструйні роботи. В проекті на-
віть не було фарбування перил. Ро-
боти на мосту будуть продовжені 
із світлодіодною підсвіткою. Нині 
там замінюється нижня частина 
підсвітки, також ми плануємо до-
дати до підсвітки звуковий супро-
від», – зазначив міський голова.

Які усе ж роботи проводились 
на підвісному мосту? Однак факт 
залишається фактом, бо якість 
фарбування не піддається жодній 
критиці.

У Житомирі вимикають опалення

реконструкція чи імітація? 
Після «ремонту» фарба 
на житомирському мосту 
починає злущуватися

Марина Михальчук

Батареї у житомир-
ських будинках мо-
жуть стати холодними 
вже за декілька днів.

Проект рішення виконавчого 
комітету вже оприлюднили на 
сайті Житомирської міської ради. 
Згідно з ним, опалювальний сезон 
може завершитись вже з 1 квітня.

«У зв’язку із встановленням 
середньодобової температури 
зовнішнього повітря вище +8С 
впродовж трьох діб, що відповідає 
нормам санітарного законодав-
ства, з метою раціонального вико-
ристання паливно-енергетичних 
ресурсів та відповідно до діючих 
будівельних норм і правил, пра-
вил технічної експлуатації систем 
теплопостачання комунальної 
енергетики України, відповідно 
до п.5 Правил надання послуг з 
централізованого опалення, по-
стачання холодної та гарячої води 

і водовідведення, затверджених 
постановою Кабінету Міністрів 
України від 21.07.05 № 630 «Про за-
твердження Правил надання по-
слуг з централізованого опалення, 
постачання холодної та гарячої 
води і водовідведення та типово-
го договору про надання послуг 
з централізованого опалення, по-
стачання холодної та гарячої води 
і водовідведення», Законів Украї-
ни «Про теплопостачання», «Про 

житлово-комунальні послуги», 
«Про забезпечення санітарного 
та епідемічного благополуччя на-
селення», «Про місцеве самовря-
дування в Україні», виконавчий 
комітет міської ради вирішив за-
вершити 1 квітня 2017 року опа-
лювальний сезон 2016 – 2017 років 
у м. Житомирі».

Розглядати це питання бу-
дуть на найближчому виконко-
мі – 29 березня.

Міський голова закликає перевізників 
не тримати в «заручниках» житомирян

У четвер, 30 березня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться дев’яте засідання «Клубу експер-
тів Житомирщини». 

У ході засідання експерти і гості студії обговорять такі питання:
- які позитивні риси та напрацювання тогочасного виконавчого комітету 

можна було б запозичити у практику роботи нинішньої влади міста Житомира?
- що варто було б вдосконалити?
- від чого відмовитися?
- чи варто створити паралельні до існуючих органів влади громадські структури?

Експерти чергового телеефіру: екс-секретар ЖМР минулого скликання, го-
лова Народного виконкому 2014-2015 рр. Любов Цимбалюк, екс - заступник 
міського голови минулого скликання, член Народного виконкому 2014-2015 рр. 
Євген Демчик, член Народного виконкому 2014-2015 рр., адвокат Анатолій 
Репіков, член Народного виконкому 2014-2015 рр., журналіст Віктор Шуляр.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клубу експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30 
Тема телевізійного ефіру: «Альтернативний виконком. Міф чи реальність?»
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Марина Михальчук

У Житомирі пре-
зентували унікальну 
виставку мініатюр 
«Восьме чудо світу». 
Всесвітньо відомий 
майстер відтворив 
найменші у світі ше-
деври.

Для житомирян 23 березня 
у Житомирському обласному 
краєзнавчому музеї показали 
виставку мікромініатюрного 
мистецтва. Володимир Казярян 
створює філігранні мікроскуль-
птури, розміщені на макових 
зернах, чарівні квіти, встановлені 
на людському волоссі, портрети 
і шаржі знаменитостей на рисо-
вих зернах. Творіння майстра не 
мають аналогів у всьому світі.

Усі мікромініатюрні витво-
ри виконані вручну. Для їх ви-
готовлення застосовувалися 
спеціально створені майстром 
мікроінструменти. У своїй ро-

боті Володимир Казарян вико-
ристовує слонову кістку, бивень 
мамонта, мармур, бурштин, 
риб’ячу луску, пилинки дорого-
цінного каміння. Основою є від-
полірована людська волосина, 
макове зернятко, зернина рису, 
вушко голки, кристалик цукру і 
піщинка. Мікромініатюри мож-
на розглянути лише за допомо-
гою мікроскопу.

На виставці житомирянам 
показали найменшу в світі скуль-
птуру Мерилін Монро, розміще-
ну на торці волосини; лик Ісуса 
Христа, створений у рисовому 
зерні; Шварценегера, який грає 
біцепсами, на маковому зернят-
ку; слонів-еквілібристів, балан-
суючих на людській волосині, 
вставленій у вушко швейної гол-
ки; мікрофігурки семи жінок-
товстушок тощо.

«Перлиною» заходу стало 
мереживо, сплетене з ниток, 
зроблених з сотої частини люд-
ської волосини. Не менш ціка-
во побачити й найменший у 
світі портрет Мони Лізи, нама-
льований олійними фарбами 
на зрізі рисового зерна, який за 
розміром в мільйони разів мен-
ше за оригінал.

Автор виставки – Володимир 
Казярян – видатний майстер сві-
тового мікромініатюрного мис-
тецтва, людина рідкісного обда-
рування. Він не лише художник 
і скульптор, конструктор і вина-
хідник, а й філософ, мислитель, 
письменник, композитор і поет.

За 35 років автор створив понад 
500 мікромініатюрних витворів. А 
за чверть сторіччя виставкової ді-
яльності виставка Володимира 
Казаряна побувала у багатьох міс-
тах України, Росії, у Прибалтиці, 
Чехословаччині, Єгипті, Америці, 
де користувалася величезним успі-
хом. Його творіння знаходяться в 
приватних колекціях багатьох пре-
зидентів і світових знаменитостей. 
А в Америці за рейтингом уві-
йшла до десятки найдивовижні-
ших видовищ світу.

Директор Житомирського 
обласного краєзнавчого музею 
Роман Насонов наголосив, що 
така виставка у Житомирі впер-
ше. За словами самого автора, 
ця робота потребує багато ви-
тримки, бо на неї впливає багато 
факторів: тремтіння повік, биття 
пульсу і навіть вдих-видих.

Під час презентації Володи-
мир Казарян розповів про свої 

творіння, читав поезію і виконав 
декілька власних пісень. Також на 
виставці були представлені кни-
ги автора – тритомник віршів – 
«Апофеоз любові», «Апофеоз му-
дрості» і «Апофеоз життя».

Виставка працюватиме до 28 
травня. Вартість квитків: 35 грн 
(для дорослих), дітям, студен-
там та пенсіонерам – 25 грн, для 
групового відвідування учнями 
від 10 осіб – 20 грн.

Шедеври, народжені між ударами серця: у Житомирі 
представили виставку володимира казаряна

Міні-мийки STIHL оснащено:

фільтр для води

роторна форсунка

плоскоструменева
із регулюванням тиску

акція
13.03-30.04.2017

міні-мийки

-10% від 3 999 грн

ОФІЦІЙНИЙ

ДИЛЕР

ORIGINAL СЕРВІС

Магазин "Добрий Господар"
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70
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Як блокада Донбасу вплине 
на життя пересічних українців?

Анна Сергієнко

Питання блокади 
торгово-економічних 
відносин з окреми-
ми районами Доне-
цької та Луганської 
областей (ОРДЛО) не 
лише збурило народ 
України, а й поділило 
політиків на два про-
тилежні табори. Але 
чим обернуться по-
літичні «міжусобиці» 
для пересічних гро-
мадян?

Житомирський політикум 
підняв питання блокади ще у 
лютому. Так, на сесії міськради 
16 лютого депутати від «Самопо-
мочі» наполягали на важливості 
блокування так званої «торгівлі» 
з підконтрольними терористам 
територіями. Однак міський го-
лова Сергій Сухомлин висловив 
своє бачення ситуації, акценту-
вавши на тому, що на підконтр-
ольній Росії території все ще 
проживають українці, про яких 
теж не слід забувати.

У результаті дискусії звернен-
ня представників від «Самопомо-
чі» у залі житомирської міськра-
ди 16 лютого так і не одержало 
підтримки: визнати доцільною 
блокаду окупованих територій 
погодилися лише 12 депутатів.

Такої ж стратегії дотримали-
ся й обласні депутати 23 лютого 
під час засідання дев’ятої сесії 
облради сьомого скликання. На-
родні обранці не проголосували 
за прийняття рішення торго-
вельної блокади з так званими 
ЛНР і ДНР.

Проте депутати Житомир-
ської обласної ради все ж визна-
ли окупацію частини української 
території Росією і підтримали 
звернення до Президента Украї-
ни, Голови Верховної Ради Укра-
їни та Прем’єр-міністра України 
«Щодо визнання тимчасової оку-
пації території України Росій-
ською Федерацією».

Повторна спроба розгля-
нути звернення до Президента 
України, Голови Верховної Ради, 
Прем̀ єр-міністра України щодо 
визнання тимчасової окупації 
території України Російською 
Федерацією у депутатів Жито-
мирської міськради відбулася 9 
березня, під час сесії. Міський 
голова Сергій Сухомлин наго-
лосив, що минулої сесії він за-

кликав не голосувати за це звер-
нення тому, що на території так 
званих ЛНР і ДНР були підпри-
ємства України. Однак депута-
ти виявилися «послідовними» і 
вдруге не підтримали звернення.

У Житомирі 14 березня від-
бувся мітинг на підтримку блока-
ди на кордоні з ОРДЛО. У кабінет 
до голови ОДА зайшли з півсотні 
місцевих активістів, аби почути 
позицію влади у ситуації з торго-
вельною блокадою. Там же були 
присутні голова обласної ради 
Володимир Ширма та міський 
голова Сергій Сухомлин, яким 
активісти передали звернення.

«Я – за конструктивний діалог. 
Адже як ніхто розумію і сприй-
маю вашу позицію, бо і сам ще 
12-14 років тому був на вашому 
місці – виходив на мирні акції. 
Сьогодні ви мене запитуєте як 
голову ОДА – я за чи проти бло-
кади. То я відповім вам зворотнім 
запитанням: Донбас – це Україна 
чи ні?» – сказав Ігор Гундич.

Керівник області підкреслив, 
що Крим, Донецьк, Луганськ – є 
Україною. Навіть попри тим-
часову окупацію, там живуть і 
працюють українці, там діють 
підприємства важкої промис-
ловості, які сплачували податки 
до державного бюджету. І на по-
вернення цих територій до на-
шої держави й досі сподіваються 
українці. Тому без демократич-
ного діалогу у питаннях блокади 
ми по суті відхрещуємося від 
окупованих територій, даючи 
шанс агресору використати це 
потім проти нас.

Однак уже 15 березня Пре-
зидент України Петро Порошен-
ко на своїй офіційній сторінці у 
Facebook написав:

«Завдяки спільним зусиллям 
блокадників та терористів Украї-

на втратила свої підприємства, і 
це, на жаль, створило абсолютно 
нову реальність».

А наступного дня, 16 березня, 
з’явився наступний запис:

«Українські підприємства на 
окупованій території залиша-
лись тими якорями, якими ця 
територія трималася України.

Це були єдині місця, де 
функціонувала українська наці-
ональна валюта, де не платили 
податки до так званих бюджетів 
ЛДНР або до Російської Федера-
ції, і в повному обсязі податки 
сплачувалися в Україну.

Підприємства з окупованих 
районів, які були зареєстровані в 
Україні, мали стати при реінтегра-
ції базовими плацдармами при 
поверненні України на Донбас і по-
верненні Донбасу в Україну.

Політикани ж своїми безвід-
повідальними діями знищили 
“острівки України” на окупова-
ному Донбасі».

При поточних цінах на сві-
тових ринках слід очікувати де-
вальвації до 28-28,50 грн/дол до 
кінця року.

Загалом навколо цього пи-
тання багато політики, однак 
як би там не було, воно не може 
не відбитися на пересічних гро-
мадянах. Чого чекати народу 
України від блокади – розпо-
вів керівник відділу по роботі 
з борговими інструментами на 
локальному ринку Concorde 
Capital Юрій Товстенко.

«Внаслідок блокади Донбасу 
Україна може втратити близько 
2 млрд доларів валютної виручки.

Перш ніж говорити про те, 
як ця втрата позначиться на 
курсі гривні, потрібно пояснити 
кілька моментів.

По-перше, значна на пер-
ший погляд сума втрати валют-

ної виручки становить всього 
4-5% від загальної суми експор-
ту України. З огляду на струк-
туру експорту України, курс 
більшою мірою залежить від 
світових цін на сировину – руду, 
сталь, агропродукцію.

Наприклад, та ж руда зараз ко-
штує 92 дол/за тону, при середній 
ціні в 2016 році 58 дол/тона. Анало-
гічно по сталі – 477 дол/тона, про-
ти 370 дол/тона в минулому році.

Валютний курс в Україні зна-
чно більшою мірою залежить 
не від долі українських підпри-
ємств в ОРДЛО, а від світових цін 
на сировину. Не виключено, що 
останні знизяться, і це спричи-
нить додатковий тиск на націо-
нальну валюту.

По-друге, сума у 2 млрд до-
ларів порахована «грубо» – шля-
хом підсумовування валютної 
виручки підприємств в ОРДЛО. 
Однак, зазвичай, в Україні при 
зниженні експорту знижується 
так само і імпорт, тому тиск на 
сальдо поточного рахунку буде 
меншим. Крім того, втрачені по-
тужності можна частково ком-
пенсувати «за рахунок» інших 
українських підприємств.

Підсумовуючи вищесказане, 
звичайно, блокада створить тиск 
на курс гривні, і при поточних 
цінах на світових сировинних 
ринках, ймовірно, слід очікувати 
девальвації до 28-28,50 грн/дол до 
кінця 2017 року.

Однак, якщо в світі почнуть 
падати ціни на руду і сталь, це 
може обернутися вже набагато 
більшими проблемами для кур-
су, аніж блокада.

Спрогнозувати наслідки на-
разі вкрай складно».

Матеріал підготований у 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»

Тротуари  
по-житомирськи:  
зарано ставити крапку

У ході кримінального роз-
слідування попередньо було 
встановлено, що бюджет Жи-
томира зазнав щонайменше  
3 млн грн збитків.

Неодноразово мною під-
німалося питання щодо рекон-
струкції тротуарів. Ще минулого 
року було очевидно, що є значні 
порушення, починаючи з прове-
дення тендеру, закінчуючи якістю 
виконання робіт.

Довгий час на мої звернення 
відповідали відписками, не на-
даючи договорів з компанією, 
яка здійснювала реконструкцію 
тротуарів. Як виявилося, у влади 
на це були свої причини.

Хочу нагадати, що у вересні 
2016 року на той час перший 
заступник міського голови Ясю-
нецький О. О. публічно говорив, 
що гарантія на плитку становить 
15 років. Звісно, тоді було багато 
розмов, говорили про унікаль-
ність цієї плитки, швидку роботу 
у три зміни, високу якість робіт 
та фаховість підрядника. Чим це 
виявилося насправді, житоми-
ряни вже знають на власному 
досвіді. У договорі з підрядником 
гарантійний строк експлуатації 
тротуарів становить лише 3 роки! 
І навіть якщо виробник плитки 
справді дає гарантію на свою про-
дукцію 15 років, це не означає, 
що місто може нею скористатися. 
Адже підприємство-виробник 
плитки не має зобов’язань перед 
міською радою Житомира.

Як свідчать матеріали кри-
мінальної справи, дані про по-
ходження тротуарної плитки 
взагалі не встановлені. Що ро-
бить неможливим існування як 
додаткових умов на гарантію, так 
і наявність гарантії як такої.

Справа за правоохоронними 
органами, які повинні з’ясувати 
усі деталі цієї справи та передати 
матеріали до суду, який і має 
поставити остаточну крапку у 
цій справі.

Маю велику надію, що ця 
справа не «загубиться» та не 
«спуститься на гальмах», і винні 
понесуть заслужене покарання.

Ми, житомиряни, не можемо 
допустити, щоб люди, які роз-
мінюють інтереси міста на свої 
власні, продовжували й надалі 
сидіти в теплих кріслах. Працю-
ючи абияк, а деколи шкодити 
і не нести при цьому особистої 
відповідальності.

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

Читать книги
Мало кто может устоять перед хорошей 

книгой. Ничто не сравнится с ощущением, 
когда сюжет нового произведения 
«захватывает» Вас полностью и вы 
погружаетесь в круговорот выдуманных 
событий, отрываясь от реальности, 
«улетая» в события сюжета книги. Но есть 
также книги, которые больше, чем просто 
приятное чтение. Перевернув последнюю 
страницу, Вы понимаете, что уже не будете 
прежней, Вы понимаете, что эта книга 
изменила Вас. Есть книги, благодаря 
которым начинаешь верить в мечту; есть 
те, которые делают тебя мужественнее. 
Есть книги, которые учат быть женщиной 
здесь и сейчас; есть те которые дают 
время поразмыслить о том, что же такое 
любовь; есть те, которые заставляют 
ценить то, что имеешь. Есть те, которые 
напоминают о том, что мир, в котором мы 
живем, прекрасен; есть книги, которые 
напоминают, что мы не одиноки в этом 
мире, а есть просто для вдохновения.

Какую бы книгу Вы ни выбрали, если 
она вас манит, постарайтесь уединиться 
хотя бы на час в день и начать читать ее. А 
особенно найдите время  прочитать книгу, 
которую давно купили и положили на 
полку. Читать  о возвышенных чувствах – 
невероятно полезно для женщины. Истории 
из книги упорядочивают мысли в голове, 
успокаивают психику. Также очень полезно 
читать истории из жизни людей, очень часто 
читая и включаясь в действие, Вы можете 
лучше узнать себя. Например, можете 
спросить себя, а что бы Вы сделали на месте 
героя этой книги? И ответ может Вас приятно 
удивить. Чтение – это активный процесс, 
участвуйте в действии. Наполняйте свою 
женскую энергию, получайте новые эмоции.

Писать стихи
Это новое для меня. Первый в жизни 

стих я написала совсем недавно, для 
своего мужа. Это был энергетический 
поток, который зарядил меня, очень 
полезное занятие для развития Вашей 
эмоциональной сферы. Рассказывая 
о своих чувствах, мы помогаем им 
«проживаться» целиком. Находя красивые 
образы, складывая рифмы и выражая 
свои мысли, мы учимся правильной и 
красивой речи. Все знают, что и красивая 
речь для женщины – это залог ее успеха в 
мире. Поэзия, написание и чтение стихов 
помогает раскрыть романтическую сторону 
Вашего «Я». Советую не стеснятся писать 
свои стихи. Возможно, «выплеснутая» 
на бумагу энергия избавит Вас от 
переживаний, эмоций, волнений, или 
еще больше поможет подчеркнуть Ваши 
чувства. Красивый слог учит красиво 
говорить и правильно мыслить.

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

КолонКаквартири для воїнів: як 
отримати житло учаснику аТо

Юлія Довбня

Учасники АТО, 
захищаючи держав-
ний суверенітет, 
повинні мати під-
тримку з боку влади. 
Однією із задекларо-
ваних пільг є мож-
ливість отримання 
житла від держави. 
Але попит на безко-
штовне житло зна-
чно перевищує його 
пропозицію.

Часто можна почути, що 
звичайному житомирянину, 
аби заробити на власне жит-
ло, слід пропрацювати десь 
46–48 років. А в розвинених 
європейських державах цей 
термін не перевищує 20 ро-
ків. Тож невже наша молодь 
приречена більшу частину 
життя «ділити дах» із батька-
ми або винаймати квадратні 
метри, які ніколи так і не ста-
нуть власними?

Досі в Житомирі не з ве-
ликим обертом розвивали 
й фінансували дві програми 
державної допомоги з надан-
ня молодим змоги отрима-
ти власне житло: пільгового 
кредитування «30/70» та до-
ступного житла. Тобто дер-
жава компенсувала близько 
30% суми, яку молоді роди-
ни брали в кредит у банках 
на придбання або зведення 
житла. Спочатку таку допо-
могу надавали тільки моло-
дим сім’ям, а згодом – усім, 
хто потребував поліпшення 
житлових умов і перебував 
у квартирній черзі. Ці про-
грами показали себе доволі 
корисними. Адже якщо лю-
дина чи родина вкладає 70% 
вартості житла в будівни-
цтво, галузь отримує чима-
лий ресурс, а через податки 
до держбюджету коштів по-
вертали навіть більше, ніж ті 
30%, які вклала держава.

Проте через економіч-
ну кризу протягом останніх 
трьох років з держбюджету 
кошти на ці програми пере-
стали надавати взагалі. Та 
проблеми житомирян із жит-
лом не зникли. А ще на пере-
дній план вийшли ті, кому ця 
проблема болить найбільше: 
внутрішньо переміщені осо-
би, а також демобілізовані 
учасники АТО, поранені й 
родини загиблих.

 Чарівна формула «50/50»
Саме на допомогу їм Кабмін 

розробив законопроект № 4550 
«Про внесення змін до статті 4 
Закону України «Про запобіган-
ня впливу світової фінансової 
кризи на розвиток будівельної 
галузі та житлового будівни-
цтва» (щодо реалізації держав-
них житлових програм)». Це 
державна житлова програма, 
що надасть можливість учасни-
кам АТО та переселенцям одер-
жати підтримку – 50% на ку-
півлю або будівництво житла, і 
пільговий іпотечний кредит від 
державної фінансової установи 
на решту 50%.

У Житомирському управ-
лінні соціального захисту та 
праці упевнені, що цей зако-
нопроект – шанс для мільйонів 
людей, яких «зачепила» війна, 
отримати житло.

«Це можливість ветеранові, 
що втратив працездатність, за-
хищаючи Україну, забезпечити 
гідне становище своїй сім’ї, а 
хлопцеві, який вирішив стати 
військовим, з упевненістю диви-
тися в майбутнє», – стверджує 
начальник Житомирського 
управління соціального захис-
ту та праці Вікторія Краснопір.

«Чимало бійців, які отри-
мали поранення в зоні прове-
дення антитерористичної опе-
рації, ще не встигли оформити 
інвалідність та звернутись до 
відповідних органів для отри-
мання житла. Держава забез-
печує військовослужбовців 
житлом, або, за їхнім бажан-
ням, – грошовою компенсацією 
за належне їм для отримання 
жиле приміщення. Цим за-
коном ми дамо доступ воїнам 
АТО до житлових програм, які 
фінансуються з центрального 
бюджету і можуть фінансу-

ватися з місцевих бюджетів. 
Також цим законом ми даємо 
доступ внутрішньо переміще-
ним громадянам до житлової 
програми. Крім того, є без-
перечний позитивний вплив 
цього закону і на економічний 
розвиток всієї галузі. Адже роз-
поділ коштів 50\50 або пільго-
вий кредит стимулюватиме 
людей купувати більше, а від-
повідно забудовники будувати-
муть і більше житла. Відтак на 
всі супутні послуги та товари 
зростатиме попит», – сказала 
Вікторія Краснопір.

За її словами, сьогодні 
близько 100 учасників АТО з 
Житомира перебувають на 
черзі на отримання житла або 
компенсації на його придбан-
ня. Торік Житомирська об-
ласть отримала 41,5 млн грн з 
держбюджету на компенсацію 
вартості житла для родин за-
гиблих і поранених учасників 
АТО. Та за рахунок різних про-
грам учасники АТО та мало-
захищені верстви населення 
отримали 36 квартир. У цьому 
ж році 3,2 мільйони гривень 
виділять депутати міськради 
на купівлю квартир житомир-
ським бійцям АТО. Гроші було 
закладено у програму соціаль-
ного захисту населення на 2016-
2020 роки.

Хто має право?
За словами Вікторії Красно-

пір, учасник АТО може отрима-
ти житло у випадку, якщо він 
забезпечений жилою площею 
нижче за встановлений рівень. 
Проживає у приміщенні, що 
не відповідає встановленим са-
нітарним і технічним вимогам. 
Хворіє на тяжкі форми дея-
ких хронічних захворювань, у 
зв’язку з чим не може прожива-
ти в комунальній квартирі або 

в одній кімнаті з членами своєї 
сім’ї. Проживає за договором 
найму жилого приміщення в 
будинках державного або гро-
мадського житлового фонду 
чи за договором найму жилого 
приміщення в будинках житло-
во-будівельних кооперативів.

«До місцевої програми 
можуть залучати людей, які 
перебувають на квартирно-
му обліку у виконкомі Жи-
томирської міськради. Також 
обов’язковою умовою для 
участі є й житомирська про-
писка кандидата. Тому учас-
ники АТО повинні спочатку 
звернутися із заявою до депар-
таменту житлового господар-
ства, після чого спеціальна ко-
місія при міській раді вивчає 
підстави для взяття їх на квар-
тирний облік», – сказала вона.

Згідно з відповідною по-
становою Кабміну, першочер-
гове право на отримання від 
держави компенсації мають 
рідні загиблого в зоні АТО 
військовослужбовця: дружина 
(чоловік), діти і батьки. Також 
право на отримання грошової 
компенсації мають військо-
вослужбовці з інвалідністю I 
і II групи, які брали участь в 
антитерористичній операції. 
Родичі загиблого військового 
або військовослужбовці з інва-
лідністю мають подати заяву 
за місцем реєстрації до органу 
соціального захисту населен-
ня про надання їм державної 
компенсації.

Лише після встановлен-
ня підстав та перевірки до-
кументів виконком своїм 
рішенням вносить осіб до 
обліку. Після цього учасник 
АТО пише заяву про бажан-
ня взяти участь у програмі, і 
знову ж таки виконком вклю-
чає його до програми.
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Анастасія Кузьмич

Уже 1 квітня в Укра-
їні стартує урядова 
програма «Доступні 
ліки», мета якої – за-
безпечення лікар-
ськими препаратами 
певних категорій хво-
рих. Однак чи встиг 
до неї долучитися 
Житомир?

Мета програми «Доступні 
ліки» – забезпечити кожного 
громадянина України необхід-
ними лікарськими засобами, які 
покращать якість їхнього життя 
й запобігатимуть виникненню 
ускладнень і передчасної смерт-
ності. У рамках програми паці-
єнти зможуть отримати ліки від 
серцево-судинних захворювань, 
діабету ІІ типу та бронхіальної 
астми безкоштовно або з незна-
чною доплатою.

Як пояснюють у Міністерстві 
охорони здоров’я, пріорітетність 
надали лікуванню саме тих хво-
роб, які найбільше впливають на 
показники смертності населен-
ня або суттєво знижують якість 
життя пацієнта та ефективно лі-
куються на амбулаторному рівні.

За даними МОЗ, смертність від 
серцево-судинних хвороб складає 
65% від загальної смертності на-
селення в Україні. Відповідно до 
статистичних даних за 2015 рік, 
на діабет ІІ типу страждає один 
мільйон осіб, що у 6 разів більше, 
ніж на діабет І типу (інсуліноза-
лежний). Хворих на бронхіальну 
астму за статистикою 2015-го року, 
зареєстровано 210 тисяч. Здебіль-
шого це діти та молодь.

Де і як пацієнти 
отримуватимуть ліки?

Як пояснила очільник управ-
ління охорони здоров’я Жито-
мирської міськради Марія Місю-
рова, житомиряни теж зможуть 
отримувати ліки в місцевих ап-
течних пунктах.

«Для того, щоб отримати без-
коштовні ліки, пацієнту, в першу 

чергу, потрібно буде звернутися 
до лікаря, оскільки рецепти отри-
муватимуть виключно у сімейних 
лікарів. Рецепт дійсний протягом 
30 днів з дня виписки», – розпові-
дає Марія Місюрова.

За словами очільниці про-
фільного управління, у Житомирі 
практично всі аптеки, назалежно 
від форм власності, зможуть бра-
ти участь в програмі реімбурсації. 
Реімбурсація – загальноприйнята 
в міжнародній практиці охоро-
ни здоров’я назва процесу, за до-
помогою якого система охорони 
здоров’я впливає на доступність 
лікарських препаратів і медичних 
послуг для населення. Цьогоріч 
Уряд виділив 500 мільйонів гри-
вень на програму реімбурсації.

«Будуть укладатися угоди між 
міськими закладами охорони 
здоров’я і аптеками. Ми запрошу-
вали всі аптеки, але може бути й 
таке, що якісь з них відмовляться 
від участі у програмі. Але це по-
трібно робити, це соціально зна-
чущий захід. Наше умовне по-
бажання – щоб аптеки-учасники 
були неподалік лікувальних за-
кладів, щоб люди, отримавши ре-
цепт, одразу ж могли отримати й 
ліки», – ділиться Марія Місюрова.

Однак це не значить, що 
ліки, які входять до переліку, не 
відпускатимуться без рецепту. 
Нюанс полягає в тому, що в та-
кому випадку аптека не матиме 
підстав для того, щоб відпусти-
ти даний лікарський засіб без-
коштовно або зі знижкою, тож 
пацієнт заплатить за потрібний 
препарат у повному обсязі.

Вартість яких ліків держава 
збирається компенсувати?

З метою ефективного ви-
користання бюджетних коштів 

рецепт на отримання ліків випи-
суватимуть не за комерційною 
назвою, а на основі міжнародної 
непатентованої назви (МНН) ді-
ючої речовини ліків.

В Україні відшкодування вар-
тості ліків визначатиме Націо-
нальний перелік основних лікар-
ських засобів у 2017 році. До його 
складу входять рекомендовані 
Всесвітньою організацією охоро-
ни здоров’я 21 міжнародна непа-
тентована назва (діюча речовина) 
для лікування серцево-судинних 
хвороб, бронхіальної астми та 
діабету ІІ типу.

В аптеці пацієнт може обра-
ти – отримати найдешевший лі-
карський засіб безкоштовно, або 
обрати іншу торгову марку, до-
плативши певну суму.  Очільник 
управління охорони здоров’я 
Марія Місюрова підкреслила, 
що до програми входять препа-
рати виключно по МНН.

Як регулюватимуть ціни на 
лікарські засоби в Україні?

Задля забезпечення доступ-
ності ліків в Україні МОЗ вста-
новить граничну оптово-відпус-
кну ціну лікарських засобів по 
21 міжнародній непатентованій 
назві, які увійдуть до програми 
реімбурсації.

Граничну оптово-відпускну 
ціну розрахують, базуючись на 
медіанній ціні на лікарський засіб 
у 5 сусідніх країнах – Польщі, Сло-
ваччині, Угорщині, Чехії та Латвії.

Це країни ЄС, де вже давно 
сформована система регулюван-
ня цін на лікарські засоби та ме-
ханізм відшкодування вартості 
ліків. Оскільки виробникам ви-
гідно реалізувати ліки за такою 
ціною в сусідніх країнах, отже, 
так само має бути і в Україні.

Для лікарських засобів, які 
підлягають відшкодуванню, 
МОЗ встановить максимальну 
роздрібну торговельну надбавку 
на продаж ліків на рівні 15%.

Які ліки пацієнт може 
отримати безкоштовно, а за 
які потрібно доплачувати?

Реєстр оптово-відпускних 
цін визначає максимальну ціну 
препарату, який може взяти 
участь в урядовій програмі «До-
ступні ліки».

Держава компенсує вартість 
найдешевшого лікарського засо-
бу, який подав заявку на участь в 
програмі «Доступні ліки». Тобто, 
такий препарат пацієнт матиме 
змогу отримати безкоштовно.

Дорожчий препарат, ціна на 
який не перевищує граничну ре-
ферентну, пацієнт може отрима-
ти, доплативши різницю між мі-
німальною ціною та роздрібною 
ціною обраного препарату.

Ліки, ціна на які перевищує 
референтну ціну в 5 сусідніх 
країнах – Польщі, Словаччині, 
Угорщині, Чехії та Латвії – не 
підпадають під програму від-
шкодування.

На момент підготовки ма-
теріалу до друку ані на сайті 
міськради, ані на веб-сторінці 
облдержадміністрації переліку 
аптек, що уклали угоди з вла-
дою та долучилися до програми 
реімбурсації оприлюднено не 
було. Тож висновки про те, як ре-
форма втілюється в Житомирі, 
кожен зможе зробити сам. Ра-
зом з тим очільниця управління 
охорони здоров’я Житомирської 
міськради Марія Місюрова за-
певнила, що до 1 квітня механізм 
відшкодування має бути налаго-
дженим і вступити в дію.

очікування і реальність: чи не «провалить» 
Житомир програму «доступні ліки»?

Серцево-СУдИнні ЗаХворЮваннЯ:
●● Аміодарон●(Amiodarone)
●● Амлодипін●(Amlodipine)
●● Атенолол●(Atenolol)
●● Верапаміл●(Verapamil)
●● Гідрохлортіазид●(Hydrochlorothiazide)
●● Спіронолактон●(Spironolactone)
●● Фуросемід●(Furosemide)
●● Дигоксин●(Digoxin)
●● Еналаприл●(Enalapril)
●● Ізосорбіду●динітрат●(Isosorbide●dinitrate)
●● Карведілол●(Carvedilol)
●● Клопідогрель●(Clopidogrel)
●● Метопролол●(Metoprolol)
●● Нітрогліцерин●(Glyceryl●trinitrate)
●● Симвастатин●(Simvastatin)
●● Бісопролол●(Bisoprolol)

БронХіаЛЬна аСТма:
●● Беклометазон●(Beclometasone)
●● Будесонід●(Budesonide)
●● Сальбутамол●(Salbutamol)

діаБеТ іі ТИПУ:
●● Метформін●(Metformin)
●● Гліклазид●(Gliclazide)

МНН (міжнародна непатентована 
назва (діюча речовина)), які 
входять до програми реімбурсації
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У Житомирі «Годину Землі» провели 
з акустичною музикою та свічками

Юлія Довбня

Житомир при-
єднався до щорічної 
всесвітньої кампанії 
«Година Землі». Але 
зробили це творчо і 
неординарно.

Незважаючи на холоднечу 
25 березня, близько 70 жи-

томирян «оточили» вулицю 
Михайлівську.

Організатори закликали ви-
мкнути світло на одну годину 
як символ дбайливого ставлен-
ня до природи, а також разом 
почати стимулювати інтерес 
до проблеми зміни клімату.

Житомиряни ж не обмеж-
илися годинним зануренням 
у темряву. 60 хвилин часу, 
відведених для єднання усіх 
землян, наше місто наповни-
ло музикою, та ще якою. На 
імпровізованій сцені прове-

ли музичний джем під зірка-
ми за участі митців з Жито-
мира, Коростишева, Херсона, 
Южноукраїнська. Віртуозна 
гра музикантів та приємні 
голоси додали дрібку «атмос-
ферності» до житомирської 
«Години Землі».

«Започатковано акцію у 
2007 році Всесвітнім фондом 
природи. В рамках акції лю-
дей, організації та комерційні 
установи закликають вимкну-
ти необов’язкове світло та елек-
тричні пристрої на одну годи-

ну, щоб привернути увагу до 
екологічних проблем. Тому на 
годину багато міст в більш як 
150 країнах світу підтримують 
цю акцію тим, що вимикають 
непотрібне освітлення. Таким 
чином ми хочемо привернути 
увагу людей до змін клімату 
та об’єднати зусилля для збе-
реження природи нашої пла-
нети. В цьому заході можуть 
взяти участь усі бажаючі – як 
окремі люди, так і організації, 
спільноти, навчальні заклади 
тощо. Кожен може приєднати-

ся до акції, щоб таким чином 
висловити свою підтримку 
всесвітньому природоохорон-
ному рухові. І не дивлячись на 
те, що на вулиці ще холодно, 
житомиряни з радістю приєд-
налися до акції», – пояснив ор-
ганізатор акції Ілля Грицанюк.

За його словами, майбутнє 
нашої Планети починається з 
кожного, але діяти потрібно 
вже зараз. Невеликі щоденні 
дії, як океан з крапель, скла-
дають рішення екологічних 
проблем.

У Житомирі стартує новий соціаль-
ний проект «МАМА – це Я», присвяче-
ний міжнародному Дню матері. Органі-
затори Ілона Колодій, газета «20 хвилин» 
і модельне агентство «Gloria ModelS» за-
прошують на макіяж, зачіску, а потім – 
до професійної студії для фотосесії.

«Якщо ти мама – цей проект для 
тебе! Присвяти час собі, адже ти на це 
заслужила! – запрошують організато-
ри. – Професіонали зроблять макіяж і 
зачіску, потім на тебе чекає професій-
ний фотограф. Після цього краще фото 
розмістять у газеті "20 хвилин" у рамках 
проекту "МАМА – це Я"».

У фіналі проекту до Дня матері на мам 
чекає святковий фуршет, і все це – безко-
штовно, як подарунок за те, що ти – мама.

Ми стараємося для вас, милі матусі!
Партнери проекту: магазин квітів 

«Люба Флора», студія макіяжу «FaceArt», 
фотостудія «SofiT» та фотограф Олек-
сандр Титарчук.

Новий соціальний проект,  
присвячений міжнародному Дню матері

Марія Владика
38 років

Немає вищої цілі, 
аніж служити людям

Анна Оліфіренко
48 років

Я мама! На все краще в житті 
мене надихають діти
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В Україні змінили 
правила техогляду автомобілів

Жанна Беркута

Цьогоріч в Україні 
змінилися правила 
технічного огляду 
транспортних засо-
бів. Головна зміна – 
обов’язкова фото- і 
відеофіксація вико-
навцем процесу пере-
вірки автомобіля.

Новації мають забезпе-
чити проведення якісного та 
об’єктивного процесу прове-
дення перевірки автомобіль-
них засобів.

Передбачено, що викона-

вець здійснює фото- та відео-
фіксацію процесу проведення 
обов’язкового технічного контр-
олю транспортного засобу, про 
що попереджає замовника. 
Крім того, матеріали повинні 
зберігатися протягом трьох ро-
ків. Це перш за все унеможли-
вить видачу протоколів пере-
вірки і забезпечить накопичення 
об’єктивних свідчень про техніч-
ний стан автомобіля в цілому.

Фотофіксація процесу про-
ведення обов’язкового техніч-
ного контролю транспортного 
засобу здійснюється виконав-
цем під час зовнішнього огляду 
транспортного засобу, перевір-
ки фар, гальмової системи ме-
тодом стендових випробувань 
з фіксацією загального вигляду 
транспортного засобу та номер-
ного знака.

При цьому на фото та відео 
фіксації обов’язково зазначаєть-
ся дата та час, які мають відпо-
відати часу видачі протоколу пе-
ревірки технічного стану.

Заступник директора авто-
школи «Меблевик» Євгеній Яр-
молюк не радіє такій перспек-
тиві. Він переконаний, що нові 
правила недостатньо дієві. «Вве-
дення таких "залізних" правил – 
не дуже хороша ідея. Наша влада 
хоче ввести європейські стандар-
ти техогляду автомобілів, але для 
цього спочатку потрібно зроби-
ти нормальні дороги. – запевняє 
Євгеній – Щодо фото та відеофік-
сації – це правило зовсім нічого 
не змінює. При огляді машини 
на відео не видається показник 
приборів. Дана функція зафіксо-
вує лише прибуття транспортно-
го засобу та час».

Своєю чергою, водії запев-
няють, що нові правила техо-
гляду автомобілів сприятимуть 
ретельній перевірці та швидко-
му виявленню проблем. Сергій 
Тимощук, водій із 20-ти річним 
стажем переконаний, що такі 
нововведення є перспективою 
якісної роботи автомобілів. 
«Нові правила перш за все фік-
суватимуть стан транспортного 
засобу та роботі працівників в 
цілому. Я впевнений, що євро-
пейська система техогляду ма-
тиме позитивні результати та 
сприятиме покращенню роботи 
автомобілів» – запевняє  водій.

Нагадаємо, що 9 грудня  2015 
року Кабінет Міністрів при-
йняв рішення щодо скасування 
технічного огляду у випадку пе-
ререєстрації документів на тех-
нічні засоби. 

Анна Сергієнко

У Житомирі 18 
березня, близько 
першої години ночі 
на проспекті Не-
залежності люди у 
військовій формі 
зупинили вантажів-
ку, котра перевозила 
пісок. Відео інциден-
ту було оприлюднено 
на каналі YouTube й 
викликало резонанс у 
суспільстві.

Окрім самої зупинки ван-
тажного автомобіля, котрий 
перевозив пісок, на місці події 
трапилася ДТП. На відео, опри-
людненому в мережі Інтер-
нет, видно, що патрульні, котрі 
прибули на місце, перевірили 
на стан алкогольного сп’яніння 
колишнього депутата Жито-
мирської міської ради та екс-
заступника голови Луганської 
військово-цивільної адміністра-
ції Михайла Пухтаєвича.

Зазначимо, що установ-
лення стану алкогольного 

сп’яніння здійснюється на під-
ставі огляду, який проводиться 
згідно з вимогами «Інструк-
ції про порядок виявлення у 
водіїв транспортних засобів 
ознак алкогольного, наркотич-
ного чи іншого сп’яніння» по-
ліцейським з використанням 
спеціальних технічних засобів, 
показники яких після прове-
дення тесту мають цифровий 
показник більше 0,2 проміле 
алкоголю в крові (приблизно 
500 грамів пива або 20 грамів 
горілки).

На відео зафільмували, що 
рівень алкоголю в крові Михай-
ла Пухтаєвича на момент пере-
вірки сягав 0,23 проміле.

Крім цього, на відео можна 
бачити, що на місці події зна-
ходяться кілька десятків людей, 
вантажівка, автомобілі Nissan 
Patrol, Citroen та Toyota Prado. 
Люди у військовій формі пред-
ставляються як колишні бійці 
батальйону «Айдар» і заявля-
ють, що ведуть боротьбу з неза-
конним видобутком піску, тому 
й зупинили вантажівку.

Під час словесної суперечки 
з перевізниками один із «айда-
рівців» активно посилався на 
Конституцію України.

«П’ята стаття Конституції 
України говорить, що народ є 
влада. І так як тринадцята стат-
тя Конституції говорить про 

те, що надра належать народу 
України, я маю право дізнатися, 
чому ними користуються для 
особистої наживи», – наголошу-
вав чоловік у військовій формі.

Словесні баталії перервала 
поява народного депутата Укра-
їни від Житомира Борислава 
Розенблата:

«Я не розумію одного: у нас 
тут постійно відбуваються якісь 
події. Ви зловили цю машину. 
Там документи є на неї?» – по-
цікавився він у активістів.

І поки нардеп слухав про 
статтю 5 Конституції і те, що 
Розенблат є представником 
народу, перевізник приніс до-
кументи – товарний лист з пе-
чатками. Для врегулювання 
конфлікту Борислав Розенблат 

запропонував активістам взяти 
копії документів і наступно-
го дня цивілізованим шляхом 
розібратися, чи законно пере-
возили пісок.

Уже за кілька днів у деяких 
житомирських ЗМІ з’явилася 
інформація про те, що на місце 
події народного депутата «ви-
кликали». У відповідь на це його 
прес-служба повідомила, що 
поява політика там була випад-
ковою, оскільки він «їхав про-
спектом Незалежності, побачив 
скупчення людей, екіпажі полі-
ції і вирішив зупинитися».

Правоохоронці відкрили 
кримінальне провадження за 
ст. 240 КК України (Порушення 
правил охорони надр, незаконне 
видобування корисних копалин).

Пісок, політики й люди в 
формі: боротьба за правду 
чи бізнесові міжусобиці?

Леонід
ГроМік,

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

Згадаємо що знаємо  
Весна починається у автомо-

білістів завжди однаково – за-
міною гуми зимової на літню. І 
як тут обійдешся без фахівців 
шиномонтажу?

Більшість водіїв не підозрю-
ють, що співробітник пункту ши-
номонтажу може легко і невиму-
шено створити великі проблеми 
як для автомобіля, так і для його 
володаря відповідно. Я особисто 
зіткнувся з фахівцем, який ствер-
джував, що центрувальні кіль-
ця – зайвий предмет в колесі… Я 
уже писав про помилки в такому 
підході до центрувальних кілець. 
У кожній роботі свої традиції, 
навички і правила, але безпека 
повинна бути на першому місці, 
а порядність – поряд з нею.

Коло методів непримітного 
здирництва дуже широке. До-
даткова оплата за зняття і уста-
новку коліс, у вас нерівний диск 
(неможливо відбалансувати) , 
необхідно замінити старі ніпеля, 
та інше. При заміні гуми ми не 
завжди звертаємо увагу на те, 
які встановлюються балансири 
при балансуванні коліс (нові 
чи б/в)і не дивимось на їхні 
кріплення

Працівники шиномонтажу 
встановлюють старі балансири, 
які дійсно відповідають потрібній 
вазі, але деформовані і де гаран-
тія, що вони не повідпадають на 
швидкості (особливо коли вони 
закріплені уже раніше бувшими 
в роботі, деформованими ско-
бами). Цікавий момент з «гру-
зиками», які не набиваються на 
диск, а приклеюються до нього. В 
багатьох країнах світу захисники 
природи вимагають заборонити 
встановлювати свинцеві «грузи-
ки» (важки) і замінювати їх на 
цинкові. Проблема ще і в тому, 
що з часом вони відпадають і, 
потрапляючи на систему гальм, 
створюють проблеми, важливіші 
за іржаві плями на дисках. Дуже 
важливо знайти шиномонтаж, 
якій би відповідав критеріям 
необхідної якості і ціни послуг. 
Повинна бути мийка шин перед 
балансуванням, а не балан-
сування з камінчиками в про-
текторі. Зверніть увагу на те, як 
прикручують колеса. Якщо оста-
точне кріплення здійснюється 
«гайковертом» то сюди краще не 
звертатися! Остаточне кріплення 
здійснюється руками з бажаною 
перевіркою самим водієм. Це не 
недовіра, а гарантія – безпеки 
вашої й тих, хто вас оточує.

КуточоК

ВоДІЯ
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Водій нехтує правом 
на безоплатний проїзд 
і висаджує з маршрутки – 
що робити?

У Юрія з Житомира інва-
лідність іі групи. Він має право 
на безкоштовний проїзд у 
маршрутках, але постійно 
стикається з недобросовісни-
ми водіями. Що робити, коли 
водій нехтує вашим правом 
на безоплатний проїзд та ви-
саджує з маршрутки – читайте 
у статті.

З 2012 року Юрій неоднора-
зово звертався до представників 
місцевої влади, але жоден водій 
не поніс відповідальності за не-
правомірні дії. Після того, як у 
черговий раз йому відмовили у 
проїзді у маршрутному таксі № 
2, 5, 40, чим порушили гаран-
товане законом право на без-
коштовний проїзд та заподіяли 
моральну шкоду, Юрій викликав 
поліцію, а згодом звернувся 
до Житомирського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги.

Відповідно Закону України 
«Про основи соціальної захище-
ності інвалідів в Україні», люди 
з інвалідністю І і ІІ групи, діти з 
інвалідністю та особи, які супро-
воджують людей з інвалідністю І 
групи мають право на безоплат-
ний проїзд у пасажирському 
міському транспорті, окрім таксі. 
Пільгове перевезення людей з ін-
валідністю мають здійснюватися 
усіма транспортними підпри-
ємствами, незалежно від форми 
власності та підпорядкування.

«Маючи докази, суд буде 
виграшний, – запевняє адвокат 
системи БПД Юрій Гузовський. –  
Потрібно мати всі документи, 
які засвідчують статус особи. 
Також потрібна доказова база, 
що водій відмовляє пасажиру 
у безкоштовному проїзді – або 
свідчення пасажирів, або, ви-
кликати працівників поліції, які 
зафіксують дані обставини, опи-
тають пасажирів, водія».

Богунський районний суд 
м. Житомира задовольнив по-
зов – визнав право Юрія на 
безкоштовний проїзд у автомо-
більному міському транспорті та 
стягнув із відповідачів моральну 
шкоду від компанії.

Задоволення позову Юрія 
із Житомира у такій справі має 
стати стимулом для тих, кому 
перевізник відмовляє у без-
коштовному проїзді. Варто без 
зволікань звертатися до суду 
для поновлення своїх прав і 
відшкодування збитків. Для 
успіху справи потрібно звер-
нутися до Житомирського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги за адресою: 
вул. Гагаріна, 47, або за теле-
фоном: (0412) 43-01-76.

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

КолонКа

У центрі Житомира 
розважальний комплекс 
виявився борделем

Житомирські поліцейські 
затримали злочинця, якого 
шукали по всій країні

Працівники відділу 
боротьби зі злочинами, 
пов’язаними з торгів-
лею людьми, спільно 
з Житомирським від-
ділом поліції ГУНП 
області виявили роз-
важальний комплекс, в 
якому надавали сексу-
альні послуги близько 
десятка дівчат. 

Про це повідомляє відділ ко-
мунікації поліції в Житомирській 
області.

Приватна лазня функціонувала 
у центральній частині м. Житоми-
ра. За її діяльністю поліцейські спо-
стерігали упродовж кількох місяців 
і у ході слідчо-розшукових заходів 
задокументували, що, окрім тради-
ційних водних процедур, клієнтам 
надавали ще й додатковий спектр 
інтимних послуг. Відпочинок з сек-
суальними розвагами оплачувався 
за окремим тарифом (година ро-
боти повій оцінювалась від 800 до  
1,5 тисяч гривень).

«У нас є підстави стверджува-

ти, що до надання послуг залуча-
лось, щонайменше, десять дівчат, 
яких викликали телефоном у разі 
отримання замовлення від клієн-
тів», – розповідає начальник відділу 
БЗПТЛ ГУНП Микола Балакішієв.

У ході досудового розслідування 
та слідчо-розшукових дій слідчими 
Житомирського відділу поліції вста-
новлено, що до реалізації злочинної 
схеми були задіяні три адміністрато-
ри комплексу. Щодня до закладу та-
кож приїздив власник, який контр-
олював, вочевидь, не лише процес 
банних, а й інших послуг.

Нині усі ці обставини переві-
ряються у рамках кримінально-
го провадження, розпочатого за 
ч.2 ст. 303 (Сутенерство або втягнен-
ня особи у заняття проституцією) 
Кримінального кодексу України. 
Санкція статті передбачає відпо-
відальність – позбавлення волі на 
термін від 4 до 7 років.

Під час проведеного санкціоно-
ваного обшуку вилучено речові дока-
зи та документи, що підтверджують 
діяльність борделю. Дівчат, які нада-
вали сексуальні послуги, притягнуть 
до адміністративної відповідальнос-
ті, передбаченої ст. 181-1 (Заняття 
проституцією) Кодексу України про 
адміністративні правопорушення, 
відтак їм загрожує штраф.

Марина Михальчук

Житомирська по-
ліція затримала чоло-
віка, підозрюваного у 
викраденні автобуса 
зі стріляниною у  
м. Києві. 

Про це під час прес-
конференції 27 березня повідомив 
начальник ГУНП у Житомирській 
області В’ячеслав Печененко.

Чоловік раніше притягувався 
до кримінальної відповідальності 
за крадіжки і відбував покарання 
у місцях позбавлення волі майже 9 
років. Разом із тим, маючи за пле-
чима дві втечі під час конвоюван-
ня, 29-річний чоловік звільнився 
минулої весни завдяки так званому 
«закону Савченко». Проте, почати 
нове життя злочинцю так і не вда-
лося. Інші тяжкі злочини було ско-
єно на території кількох областей.

«Восени минулого року на тери-
торії області були скоєні розбійний 
напад та зґвалтування двома осо-
бами. Один з них був затриманий, 
інший півроку перебував у розшу-
ку. Завдяки роботі наших співро-
бітників місце перебування другого 
злочинця було встановлене. Його у 
неділю, 26 березня, було затримано 
у місті Фастів Київської області», – 
розповів В’ячеслав Печененко.

За рік з моменту звільнен-
ня з в’язниці молодик відзна-
чився низкою тяжких злочинів, 
таких як зґвалтування, розбійні 
напади, незаконні заволодіння 
транспортними засобами та по-
сягання на життя працівника 
правоохоронного органу.

Розслідуючи розбійний напад 
та згвалтування, учинені восени 
2016 року відносно мешканки Лю-
барського району, було визначено 
особу затриманого. Тоді разом 
із побратимом обвинувачений 
згвалтував місцеву продав чиню, 
забравши при цьому всі її цінні 
речі. У той час поліцейські затри-

мали одного із двох нападників. 
Місцезнаходження іншого, 29-річ-
ного мешканця столиці, оператив-
ники довгий час встановлювали.

Як розповів начальник УКР 
ГУНП Житомирщини Віктор Бу-
гира, злочинця було важко зна-
йти, адже він немісцевий і міг пе-
реховуватися у будь-якому регіоні 
(й, як виявилося, під чужим ім’ям). 
Як з’ясувалось під час свідчення, у 
чоловіка було декілька паспортів.

Однак, як було встановле-
но згодом, підозрюваний знову 
з’явився на Житомирщині. Цьо-
го разу – узимку, із розбійним 
нападом на мешканця Попіль-
нянського району і заволодінням 
його машиною ВАЗ.

Повертаючись після чергового 
злочину 26 березня, підозрюваний 
був затриманий оперативниками 
кримінальної поліції ГУНП Жи-
томирщини у м. Фастові на пішо-
хідному переході місцевої заліз-
ничної станції.

Нині встановлено, що серед 
кримінальних «пригод» затри-
маного – викрадення автобуса у 
м. Києві зі стріляниною у право-
охоронців, крадіжки косметич-
них засобів з магазинів та бланків 
паспортів з відділення столичної 
міграційної служби, а також неза-
конне заволодіння транспортним 
засобом у Чернігівській області.

Сам затриманий розповів, що 
після звільнення з в’язниці йому 
вдалося працевлаштуватися, од-
нак за кілька місяців добропоряд-
не життя йому набридло, тож ви-
рішив узятися за старе. Викрадені 
або відібрані у результаті розбоїв 
речі він продавав.

У результаті проведених санк-
ціонованих обшуків в орендова-
ній у столиці квартирі рецидивіс-
та поліцейські вилучили зброю, 
формений одяг поліцейського та 
військовослужбовця, радіостанції, 
паспорти (викрадені ним з відді-
лення ДМС), комп’ютерну техніку, 
низку інших речових доказів.

За вчинені за рік його перебу-
вання на волі злодіяння чоловікові 
загрожує до 15 років ув’язнення 
або довічне позбавлення волі.

У Житомирі 
на смітнику знайшли 
тубус від гранатомета

На вулиці Сергія 
Параджанова (колиш-
ня Баранова) 24 берез-
ня на смітнику було 
виявлено тубус від 
гранатомета.

У прес-службі ГУНП факт 
підтвердили.

«На спецлінію "102" надій-

шло повідомлення про вияв-
лення підозрілого предмету, 
який міг становити небезпеку 
для людей. На місце події виїха-
ли слідчо-оперативні групи, фа-
хівці вибухо-технічної служби 
ГУНП в Житомирській області. 
Попередньо було вилучено кор-
пус від боєприпасу і направлено 
на експертне дослідження. Жод-
ної небезпеки для людей пред-
мет не становив».



10 Середа, 29 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
1 086 803 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

3-кімнатна, вул. Перемоги
956 284 грн

dom.ria.com/id/9533873
Дмитро

площа: 51 м²/-/-
поверх: 2/2, цегла
Офісний ремонт, 3 розд. кабінети,
фасадна сторона.

(067) 933-29-51

перевірена квартира

11 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

59
перевірених
квартир Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°360°

360°360°

360°360°
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Микола Корзун

Більшість житоми-
рян вже давно зви-
кли відзначати трав-
неві свята. Перші 
два дні травневого 
календаря в Україні 
солідарно відзнача-
ють як свято праці. 
Точніше – як день 
городника, коли 
увесь люд дружно 
виходить на грядки 
та присадибні ді-
лянки, аби закласти 
основу майбутнього 
врожаю.

Ще за тиждень в Україні від-
значають день пам’яті загиблих 
у Другій світовій війні, хоча 
більшість населення нашого 
міста ще пам’ятає це свято як 
День перемоги. Віднедавна в 
Україні прийнято відзначати й 
день Європи як символ устрем-
ління нашої країни до найкра-
щих стандартів європейської 
демократії. І з кожним роком 
традиція відзначати день Єв-
ропи стає поширенішою і 
набуває великого розмаху. У 
Житомирі нинішній травень 
має стати своєрідним бенефі-
сом європейських цінностей, 
а тому новітня українська тра-
диція святкування дня Європи 
має бути пошанована винятко-
вим благоустроєм, чистотою та 
охайністю міської території за-
галом, а центральної частини 
Житомира – особливим чином.

Чи вистачить «для 
Європи» місячника 
весняного прибирання?

І ось тут у нас мають ви-
никнути одразу ж декілька за-
питань. Перше – чи встигнуть 
будівельники, ремонтники, ко-
мунальники міста Житомира 
завершити те, що розпочато 
торік і що не було завершено, 
впорядковано та облаштовано?

Місяць тому, під час своєї 
прес-конференції мер Жито-
мира Сергій Сухомлин деталь-
но і навіть категорично запев-
нив журналістів місцевих ЗМІ 
у тому, що день Європи у трав-
ні 2017-го має стати символом 
не лише прихильності україн-
ців до європейських цінностей, 
але й остаточним «рубежем» у 
питанні завершення процесу 

впорядкування центральної 
частини міста Житомира. Аби 
підсилити важливість цієї 
дати і велич новітнього свя-
та, Сергій Іванович зазначив, 
що на гостину до Житомира 
прибудуть представницькі де-
легації від міст - побратимів. 
Зокрема, йшлося про те, що 
польське місто Битом привітає 
житомирян у суто європей-
ському стилі – виступом чудо-
вого симфонічного оркестру. 
А грузинський побратим Жи-
томира – Кутаїсі також при-
везе на береги Тетерева свою 
концертну програму. Хтозна, 
можливо до цього гостьового 
переліку доєднаються гості з 
Болгарії, Німеччини, куди жи-
томирські чиновники полю-
бляють подорожувати з метою 
вивчення та запозичення євро-
пейського досвіду?

Як би там не було, але свято 
Європи у Житомирі доведеться 
відзначити у насправді оновле-
ному і впорядкованому місті. 
І одним лише місячником із 
прибирання вулиць, прибу-
динкових площ та «спальних» 
мікрорайонів тут не обійтись. 
Тим більше, що спочатку і не-
гайно треба братися за надолу-
ження прогаяного та виправ-
лення помилок минулорічної 
«модернізації», яка безславно 
«заглохла» на фініші 2016-го 
під супровід морозу та сніго-
падів. Тепер, коли земля по-
вністю «прокинулась» від зи-
мової сплячки, настає пора 
ударної роботи, коли не десять 
чи п’ятнадцять будівельників-
шляховиків, а хоча б із десяток 
бригад із необхідною технікою 
та оснащенням приступили до 
впорядкування міської тери-
торії по-справжньому. Можна 
сказати «по-новому», але не 
хотілося б накликати чергових 
збоїв, промахів та прорахун-
ків. Хоча кожен день, а потім – 
і кожен тиждень приносять із 
собою не лише нетерплячку 
очікуваних результатів «тро-
туарної» модернізації, але й 
тривогу з приводу чергового 
провалу тепер вже новітнього 
європейського свята.

Адже, якщо день наро-
дження Тараса Шевченка у Жи-
томирі відзначили тимчасовим 
тротуарним «покривом», який 
чомусь досі ніхто не поспішає 
демонтувати, то до дня Європи 
Житомир має позбутися усіх 
без винятку зелених парканів, 
які, наче хворі виразки на здо-
ровому тілі, можуть зіпсувати 
будь-який святково-урочистий 
настрій. Адже, якщо навіть 
вважати сквер на розі вулиць 
Ольжича та Перемоги далеким 
від центральної частини міста 

(а торік розпочату тут рекон-
струкцію ще можна відкласти 
на літо 2017-го), то площа Пе-
ремоги зі «скелетом» «Смачної 
зупинки», звільнений від не-
добудованого «АТБ» ріг вулиці 
Київської та Театральної, сквер 
на розі Театральної та Великої 
Бердичівської добряче псують 
загальний вигляд «європей-
ського» Житомира. Годі вже 
говорити про головну візитів-
ку Житомира – вулицю Ми-
хайлівську, яка поки що відре-
монтована чи відреставрована 
ледь наполовину. Недоробок 
тут настільки багато, що важ-
ко сказати, чи взагалі Михай-
лівська зможе прийняти день 
Європи вже за півтора місяці. 
Хоча якраз тут, поблизу примі-
щення колишнього ресторану 
«Смоленськ», поряд із новим 
фонтаном, який так поки що 
й не розпочали облаштовува-
ти інвестори з Італії (?) і має 
розташуватися головна сцена 
європейського Житомира у 
травні 2017-го. Яким чином має 
відбутися диво, що призведе 
до зразкового порядку хоча б 
центральної частини Житоми-
ра, сьогодні відповісти важко.

Якщо не встигнемо, то так  
і буде. Спишемо на війну

Ну а якщо приїдуть гості до 
Житомира, якщо знову, як це 
було під час проведення «куль-
турної версії» до дня міста, 

глядачів та сцену для виступів 
симфонічного оркестру з Поль-
щі розташують на майдані 
С.Корольова? То що, гості, які 
приїдуть на честь дня Європи, 
не побачать жалюгідного стану 
міста, яке ще п’ять років тому 
виглядало куди симпатичніше, 
аніж сьогодні. Адже кожен, хто 
захоче хоча б оглянути центр 
міста, неодмінно задасть пи-
тання щодо «тимчасовості» 
стенду з портретами героїв 
Небесної Сотні, які загинули 
більше трьох років тому.

Так само викличуть ціка-
вість залишки пам’ятників 
«невідомим персонажам» (Ле-
ніну, Марксу, Падеревському, 
Шелушкову), які «милують 
око» у найбільш публічних 
місцях Житомира. Що ро-
бити із такими «дивами», 
яких досі не бачила не те що 
жодна європейська, але й аф-
риканська країна? Відповіді 
на таке запитання не знають 
ані депутати Житомирської 
міської ради, ані архітекто-
ри-управлінці, ані навіть сам 
мер Житомира (як головний 
господарник міста). Тоді для 
чого ж голосно заявляти про 
день Європи як про символ 
оновлення, системності, на-
полегливості і працьовитості 
громади великого мегаполісу, 
яким за всіма ознаками є міс-
то Житомир? Замість реля-
цій, проголошення чергових і 
позачергових «дедлайнів», за-

мість вояжів до Китаю, Грузії 
чи Польщі, можливо насправ-
ді треба взятися за конкретну 
щоденну роботу з прибиран-
ня сміття на вулицях тисячо-
літнього міста? Питання, як 
то кажуть – з розряду рито-
ричних. Тобто, зрозуміло, що 
треба терміново «закачувати 
рукави» і братися до роботи. 
Гукати громаду, пояснюва-
ти, переконувати і, зрештою, 
просити людей. Або ж, на-
віть, – і перепросити. І навіть 
вибачитися. Визнати свої по-
милки. Ситуація цього вима-
гає як ніколи.

Хоча, як засвідчує досвід і 
практика, у Житомирі можуть 
зробити інакше. Оновлять 
паркани (таке вже було), про-
кладуть «тимчасові» тротуари, 
сяк-так залатають ямки на до-
рогах і зустрічатимуть гостей. 
Можливо – у драматичному 
театрі, якщо «італійський фон-
тан» залишиться лише дзвін-
коголосою обіцянкою. Якщо 
буде тепло, день Європи мож-
на буде передислокувати до 
«Ракушки», яку можна «ожи-
вити» генеральним прибиран-
ням усього лише за тиждень. 
Зрештою, гості все зрозуміють. 
І те, що в Україні йде війна, і те, 
що господарювати «по - євро-
пейському» ми ще не навчили-
ся. Але намагаємося, бо взяли-
ся за проведення дня Європи. 
Так би мовити – долучаємося! 
Але – не більше!

День Європи як черговий «дедлайн»? 
Чи – безвідповідальна обіцянка?
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Марина Михальчук

Зведення будинку – робо-
та завжди нелегка і вимагає 
багато клопоту та зусиль. 
Чи не головну роль у цьому 
процесі відіграє планування 
майбутньої затишної оселі 
на обраній території.

Будівельні технології не стоять на 
місці, тому щороку з’являються новин-
ки, які допоможуть створити сучасний, 
енергоощадний будинок. Саме тому 
газета «20 хвилин» знову починає зби-
рати корисні та актуальні поради, які 
допоможуть вам побудувати будинок 
вашої мрії.

Розпочнемо з того, що вдале розта-
шування на ділянці і грамотне внутріш-
нє планування будинків є запорукою 
зручної експлуатації житла й комфорт-
ного проживання. Тож, щоб в майбут-
ньому будинку жилося зручно, необхід-
но знати, як правильно його спланувати. 
Розумне планування будинків розпочи-

нається з визначення зовнішньої форми, 
розмірів і розташування його на ділянці 
у відповідності зі сторонами світу. Пра-
вильне планування допомагає заощади-
ти, зменшує витрати на опалення і кон-
диціонування. Організація присадибної 
території, зручного під’їзду, додаткових 
будівель є не менш важливою, ніж вну-
трішнє оздоблення будинків.

Найголовніше – це чітко визначи-
ти для себе, який бюджет будівництва. 
Дуже важливо зуміти побачити ситуа-
цію «на перспективу». (Адже за кілька 
років чисельність сім’ї може змінитися, 
з’являться діти чи онуки). І щоб не під-
давати будинок глобальній переробці у 
майбутньому, краще заздалегідь перед-
бачити можливі варіанти планування.

Вибір ділянки
Перший і необхідний крок при вибо-

рі проекту майбутнього будинку – пра-
вильне і зручне планування ділянки. Ви 
повинні спланувати абсолютно все, роз-
ташування водо-, газо - та електропоста-
чання, надвірні споруди, господарські і 
підсобні споруди, озеленення присадиб-
ної ділянки, розташування зон відпо-
чинку. Необхідно стежити, щоб будівлі 
не заважали одна одній, витримувалася 
поетапна технологія будівництва.

Розробка проекту
Для початку потрібно обрати про-

ектну організацію, бо досвідчений і 
надійний проектувальник – це дуже 
важливо в цьому випадку. Адже від 
цього залежить все подальше будівни-
цтво, тож поставтеся до цієї справи з 
усією відповідальністю і якщо не має-
те часу, оберіть архітектурно-проектну 
майстерню, що вже якнайкраще заре-
комендувала себе. Готовий проект бу-
динку повинен містити в собі усі ваші 
побажання щодо майбутнього будин-
ку, тільки ретельно відібрані, щоб ви-
йшло грамотно й передбачливо. Ство-

рити проект може навіть людина, не 
знайома з архітектурою. Треба тільки 
набратися терпіння, взяти до рук па-
пір, лінійку та олівець і перейти до ак-
тивної фази роботи.

Визначення масштабу
Спочатку треба визначити масш-

таб. Для цього вам знадобиться чис-
тий паперовий аркуш у клітинку. 
Визначте для себе, що, наприклад, 
дві клітини – це один метр. У вас ви-
йде масштаб 1Х100 (один міліметр 
на аркуші буде дорівнювати десяти 
сантиметрам у реальному житті, або 

Затишна оселя: план   для ідеального будинку
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0,001 метру). Дотримання масштабу 
дозволить вам точно визначити роз-
мір кожної споруди, що ви плануєте 
збудувати. Коли з масштабом розі-
брались, накреслимо контур нашої ді-
лянки, щоб правильно визначити роз-
ташування майбутнього будинку.

Контур ділянки й приміщень
Тепер ми повинні визначити кон-

тур нашої ділянки та існуючих споруд. 
Хочеться додати, що до цього момен-
ту ви повинні були визначитися з тим, 
скільки буде поверхів у вашому будин-
ку і чи будуть на ділянці розташовані 

інші споруди. Якщо на ділянці є якісь 
будівлі, басейн чи озеро з садом, які ви 
не хочете прибирати, нанесіть у першу 
чергу їх на вже розкреслену частину 
паперу. Це допоможе вам у майбут-
ньому проектуванні й обліку вільного 
місця. Нагадаємо, що усі виміри ро-
бляться згідно з масштабом, отже не 
виключаємо, що вам доведеться побі-
гати з рулеткою.

Планування
З цієї миті ви – творець. Якщо по 

сусідству на ділянці вже є споруди, 
то розпочніть з того, що відступите 

від межі, що розділяє ділянки, на 
таку відстань, щоб між сусідською 
будівлею і вашим майбутнім будин-
ком було не менш ніж 3 метри. Це 
необхідно для пожежної безпеки. 
Далі починайте малювати контури 
вашого будинку. Припустимо, що ви 
малюєте хол. Потім домальовуєте до 
нього ванну кімнату, далі – кухню з 
їдальнею, і в «кишені», що утворила-
ся, малюємо санвузол. Не лякайтеся 
того, що у вас вийшло, це ж тільки 
ескіз майбутнього будинку, до того 
ж чорновий.

Тепер коректуємо ескіз:
1. Зазвичай, економити на розмі-

рі ванної кімнати не варто. Її площу 
можна розширити шляхом зменшен-
ня холу. Добре, якщо санвузол та кух-
ня знаходяться поряд одне з одним, 
це полегшить планування каналізації 
та інших комунікацій.

2. Якщо ви зводите двоповерховий 
будинок, обов’язково відведіть місце 
для сходів на другий поверх.

3. Пам’ятайте про допоміжні при-
міщення, такі як комора, котельна, 
підвал.

4. Тепер внесіть корективи, щоб 
ваш будинок був більш доцільним та 
органічним.

Наступним етапом проектуван-
ня буде планування другого поверху. 
Там усе набагато легше. Відмічаємо 
санвузол у місці, де зручніше буде 

проводити каналізацію. Оскільки 
між поверхами будуть плити пере-
криття, то стіну, що відділяє спальню 
від кімнати відпочинку, можна зміс-
тити трохи на користь площі спаль-
ні та викласти її з тих же блоків, або 
цегли. Якщо стеля буде зроблена не з 
плит перекриття, то перегородку на 
другому поверсі краще зробити з гіп-
сокартону, оскільки така конструкція 
буде важити набагато менше. Остан-
ній крок до готового проекту будин-
ку – планування вікон. Тепер, після 
внесення корективів, можна йти до 
управління архітектури та затвер-
джувати проект.

У кожної людини є свої конкретні 
умови, до яких необхідно пристосову-
ватися, але завжди потрібно проекту-
вати свою ділянку і будинок до почат-
ку будь-яких робіт. Час, витрачений 
на проектування і складання плану 
забудови всієї вашої ділянки, дозво-
лить скоротити загальний час, гроші, 
працю, нерви. Тому не лінуйтеся пла-
нувати і працювати за планом. Лише 
після цих кроків варто починати 
оформлювати необхідні документи. 
Ми розповімо, як обрати земельну ді-
лянку, на що звернути увагу при ви-
борі підрядників, про актуальні ди-
зайнерські і архітектурні рішення, як 
звести міцний фундамент та багато 
іншого. Мрійте, а ми розкажемо, як 
втілити бажане у життя.
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вилкул: За два месяца уже потрачено 
больше половины суммы, предусмотренной 
в госбюджете на субсидии на этот год

У пошуках кращого життя: куди 
найчастіше їдуть на заробітки житомиряни

Уже потрачены 54% 
из запланированных 
в госбюджете 
47 млрд грн. А за 
первый квартал бу-
дут израсходованы 
три четверти 
предусмотренных 
средств.

Сопредседатель фракции 
«Оппозиционного Блока» в 
парламенте Александр Вилкул 
подчеркнул, что коллапс непла-
тежей можно предотвратить, 
приняв законопроекты «Оппо-
зиционного Блока», чтобы ввес-
ти мораторий на дальнейшее 
повышение коммунальных тари-
фов и снизить вдвое действую-
щие тарифы.

Вилкул отметил:
– Мы не голосовали за 

предложенный Кабмином 
госбюджет, потому что сра-
зу говорили – это обман, 
предусмотренных денег не хва-
тит. Мы требовали заложить на 
субсидии не 47, а 102 млрд грн. 
Но власть решила разницу меж-
ду этими суммами «вытянуть» 
из людей.

Для этого власть, с одной 
стороны, под любым предлогом 
жестко сокращает количество 
получателей субсидии – за ян-
варь их осталось около полу-
миллиона семей. А с другой – 
урезает соцнормы потребления 
тепла, газа и электроэнергии. 
Из-за этого люди в новом 
отопительном сезоне будут 
вынуждены платить на сотни 
гривен больше.

– Еще одна угроза заключа-
ется в том, что когда средства на 

субсидии в бюджете закончатся, 
накапливаемые долги бюджета 
перед предприятиями ЖКХ за-
пустят цепочку неплатежей по 
всей экономике, – сказал Вилкул.

Он подчеркнул, что сей-
час правительство готовит-
ся к повышению цены на газ с 
нынешних 6,9 тысяч грн за тысячу 
кубометров минимум до 10 тысяч 
грн за тысячу кубометров.

– Это приведет к повышению 
тарифа на отопление на 30-40%. 
Сейчас субсидии получают 
около половины домохозяйств 
(42,3%), после повышения цены 
на газ практически каждая семья 
в Украине не сможет оплачивать 
«коммуналку» и будет нуждать-
ся в субсидии. А где на это взять 
деньги?

Чтобы защитить людей, 
Вилкул потребовал принять 
пакет законопроектов о введе-
нии моратория на дальнейшее 

повышение коммунальных та-
рифов, о снижении вдвое дей-
ствующих тарифов, а также о 
запрете выселения людей из 

жилья за долги по коммуналке 
(законопроекты № 2342 и 2347 от 
06.03.2015 г., №3406 от 05.11.2015 г. 
и № 5250-1 от 25.10.2016 г.).

Юлія Довбня

Все частіше жи-
томиряни їдуть за 
кордон на заробітки. 
Прикро, що країну 
залишає розумна мо-
лодь, переконавшись, 
що досягти успіху 
«там» набагато легше. 
І втрачений потенці-
ал для країни є на-
багато страшнішим, 
аніж грошові втрати.

За кращим життям
Значно змінилася ситуація 

й з географією трудової мігра-
ції: дедалі більше житомирян 
надають перевагу роботі в кра-
їнах ЄС та навіть готові зали-
шити європейський континент 
у пошуках кращої долі. Нато-
мість традиційно найбільший 
ринок трудової міграції до 
Росії поступово скорочується, 
хоча досі найбільше заробле-
них коштів передають саме з 
цієї країни.

Майже кожен другий тру-

довий мігрант займається або 
будівництвом, або ремонтом. 
Близько 23% працюють на сіль-
ськогосподарських роботах, ще 
10% – на домашніх роботах, по 
3% мали досвід роботи в IT, до-
гляді за дітьми, ресторанному 
бізнесі (кухарі, офіціанти, при-
бирання).

Про проблему трудової мі-
грації житомирян розповів 
заступник директора департа-
менту праці та соціального за-
хисту населення облдержадмі-
ністрації Василь Павлюк.

«Головною передумовою мі-
граційних процесів у регіонах є 
низький рівень заробітної пла-
ти на вакантних робочих міс-
цях, професійно-кваліфікацій-
ний дисбаланс на ринку праці, 
відсутність робочих місць з гід-
ними умовами та оплатою пра-
ці, що особливо характерно для 
сільськогосподарських регіонів, 
де практично зруйновано інф-
раструктуру. Трудова міграція 
має й негативні ознаки. Це пе-
редусім нелегальний характер 
трудових відносин, що усклад-
нює роботу багатьох держав-
них установ, унеможливлює 
забезпечення конституційних 
норм соціального захисту насе-
лення», – зазначив він.

За словами Василя Павлю-
ка, найбільша ж частина жито-

мирян їде за кордон на сезонні 
заробітки, аби вижити.

«Для житомирян основни-
ми мотивами виїзду є бажан-
ня знайти краще життя як 
таке, відсутність добре опла-
чуваної роботи в Житомирі і, 
звичайно, бажання забезпе-
чити краще майбутнє дітей. 
У тих, в кого є діти, саме цей 
мотив стоїть на першому міс-
ці», – резюмував він.

Небезпечна робота
Багато житомирян працю-

ють за кордоном офіційно, але 
чимало – неофіційно. При цьо-
му кожен п’ятий стикався з фак-
тами шахрайства при оформ-
ленні офіційних документів для 
працевлаштування за кордоном, 
ще третина – з фактами невід-
повідності умов, вказаних при 
працевлаштуванні, і тих умов, 
які виявили при приїзді на місце 
праці, пояснюють в департамен-
ті праці та соціального захисту 
населення.

Країни, найкомфортніші  
для праці

На першому місці серед 
країн, куди ідуть працювати 
сьогодні, впевнено тримається 
Польща – це країна, де най-
більше наших мігрантів. І зо-

крема, сезонних працівників. 
Бо є можливість працювати 
протягом півроку, а потім по-
вернутися.

(Коли ми говоримо про 
«стрибок» кількості мігран-
тів, то варто зауважити, що 
багато з них тимчасові – які за 
півроку повертаються, а по-
тім їдуть знову).

На другому місці Російська 
Федерація. І на третьому – 
Угорщина.

Більшість заробітчан не ма-

ють на меті залишитися жити 
в тій країні, вони просто хо-
чуть заробити грошей (щоб 
купити нерухомість, машину 
або просто зробити ремонт), 
а потім повернутися додому. 
Така ситуація природна і ще 
не критична, але чим більше 
наші роботодавці заощаджу-
ватимуть на заробітній плат-
ні, тим вище ймовірність того, 
що гідні кадри надовго, а то й 
назавжди поїдуть працювати 
за кордон.
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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 
•	 Автокрановщик на	кран	КТА-28,	АБКС-6	098)6968488

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

•	 Автомойщик срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы.	 С	 о/р.	 Без	 вредных	 привычек.	 Официальное	
трудоустройство.	068)9599371,(066)1771811

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

•	 Автомойщики (-цы)	 срочно	 требуются	 на	
СТО	 в	 г.Киев	 на	 постоянное	 место	 работы.	 Г/р	
посменны,	 з/п	 от	 5000грн.	 Предоставляем	 жилье.	
067)4086030,(044)3614383

•	 Автомойщицы (-ки)	 в	 г.	 Киев.	 Можно	 без	 опыта	
работы.	Полная	или	частичная	занятость.	Иногородним	
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	соответствующим	об-
разованием	на	постоянное	место	работы.	Без	вредных	
привычек.	Г/р	-	договорной.З/п	-	высокая	и	стабильная	
067)5033788

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

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

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

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

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

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

•	 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

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

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

•	 Адміністратор в	кафе	в	зв	язку	з	відкриттям!!!	Всі	умо-
ви	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	тебе.	063)5126869

РОБОТА

•	 Аппаратчик синтеза	на	производство.	Г/р:	8.00-17.00.	
З/п:	от	4000	грн.	482698,(097)5352687ЕленаАлексеевна

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

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

•	 Арматурщики, бетонщики,	 каменщики,	 электрики,	
сантехники,	монолитчики	и	др.	на	стройку	в	г.	Харьков.	
Доход	 до	 15	 000грн.	 Обмундированием,	 инструментом	
обеспечиваем.	Жилье,	питание.	Вахта.	0959113640

•	 Асистент торгового	агента	без	досвіду	роботи.	Термі-
ново!	З	власним	авто	та	без.	Ставка	+	%,	амортизація.	
З/п	 від	 6000	 +	 бонуси	 +	 премії	 +	 колектив	 +	 кар’єрний	
ріст.	098)0496048

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

•	 Бармен -офіціант	в	кафе	Бажанно	досвід	роботи.	Хо-
роші	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 срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	 комплекс	 Золотое	 Руно.	 Зароботная	 плата	 высокая,	
выплаты	своевременные.	067)4126464,(067)4111008

•	 Бармен терміново	в	кафе	Барс.	Графік	роботи	дого-
вірний,	 заробітня	 плата	 договірна.	 Офіційне	 працевла-
штування.	Підвіз	на	таксі	після	роботи.	097)4270393

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

•	 Бармен-официант в	 кафе	 Терасса	 (с.	 Станишовка).	
Возможно	 без	 опыта	 работы.	 Обучаем.	 Официальное	
трудоустройство.	Подвоз.	067)9366992,(063)1829869

•	 Бармени в	зв	язку	з	відкриттям	нового	кафе.	Всі	умо-
ви	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	тебе.	063)5126869

•	 Бармены срочно	 требуются	 в	 Жигуль	 паб.	 Г/р	 нед./
нед.	 Коммуникабельные.	 Работа	 не	 для	 скучных	 лю-
дей!)	 Официальное	 оформление.	 З/п	 200грн/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	на-
дається	 житло.	 097)9803381,(095)5744549МаксимОлек-
сандро

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

Будівельна фірма «Твій ПроекТ» ПроПонує ле-
гальну роБоТу в Польщі: БеТонники, армаТур-
ники, каменярі. З/П від 22000 грн/міс. Прожи-
вання Та харчування. ліц. № 1366 від 18.11.2016р. 
twoj-projekt.com.pl. 0638755955,(044)2297704

•	 Бурильщик -ки)	 срочно	 требуются	 на	 гранитные	
карьеры.	 О/р	 от	 1	 года.	 Желание	 достойно	
зарабатывать.	 Трезвый	 образ	 жизни.	 Вахтовый	 метод	
работы.	Соцпакет.	Ставка	+	премии.	Проживание,	пита-
ние.	067)4453653

•	 Буфетчица (-ик).	 Продажа	 кофе,	 чай,	 выпечка.	 О/р	
необязателен.	 Г/р	 посменный	 3/3	 дня	 (договорной),	 с	
9.00-18.00.	З/п	4000грн	+	питание.	Офиц.	 трудоустрой-
ство.	 Возможен	 подвоз.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Не-
бесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплатно	
063)4459909,(067)4545292

•	 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

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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•	 Водители кат.	 B,С	 и	 выше	 на	 собственные	 автомо-
били.	Перевозка	строительных	материалов,	г.	Харьков.	
ЗП	до	12	100	грн.	Вахта	7/7,	14/14,	20/10.	Проживание,	
комплексное	питание,	роба.	0953610466

•	 Водители международных	 перевозок	 требуются	 в	
транспортную	 компанию.	 О/р	 обязателен.	 З/п	 договор-
ная.	Наличие	водительских	прав	кат	Е.	Выгодные	усло-
вия	труда	067)4123922Андрей

•	 Водители на	долгосрочную	работу	в	г.	Харьков.	Авто:	
самосвалы,	бортовые,	крытые,	с	тентом,	автоцистерны,	
тягачи.	ОР	не	менее	2	лет.	ЗП	от	6500грн/10дн,	удобный	
график.	Жилье.	0509327263

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

•	 Водители срочно	 требуются	 на	 гранитные	 карьеры.	
О/р	от	1	года.	Желание	достойно	зарабатывать.	Трезвый	
образ	жизни.	Вахтовый	метод	работы.	Соцпакет.	Ставка	
+	премии.	Проживание,	питание.	067)4453653

•	 Водитель автопогрузчика	 (работа	 внутри	 помеще-
ния).	С	о/р	и	без,	обучаем	за	счет	фирмы.	З/п	от	6000грн,	
г/р	3	смены	по	8	часов.	Официальное	трудоустройство.	
063)4834000ЮрийМихайлович

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

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

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

•	 Водитель кат.	"В",	"С",	"D"	098)6968488

•	 Водитель кат.	"Е"	на	полуприцеп	требуется	в	г.	Борис-
поль	(Киевская	обл.).Г/р	и	з/п	договорные	Предоставля-
ем	жилье.	067)5020608

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

•	 Водитель кат.	Е.	Доставка	сыпучих	строительных	ма-
териалов.	Г/р	с	8.00	до	17.00,	сб,	вс-	выходные.	Зарпла-
та	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)5
884282,(093)2401847

•	 Водитель на	автовоз	кат	В	С	Е	зп:	от	10000грн	Украи-
на	и	ближнее	зарубежье	044)4618927,(067)5010781

•	 Водитель на	кару	срочно	на	постоянное	место	работы	
на	 производство.	 График	 работы	 и	 зароботная	 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	собеседо-
вании.	068)5466424

•	 Водитель персональный.	 Знание	 города.	 Опыт	 вож-
дения	 от	 5	 лет.	 Г/р	 Пн.-Пт.	 с	 8.00-18.30.	 Авто	 предста-
вительского	 класса	 TOYOTA	 Camry.	 З/п	 7000грн	 КА	
Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	
Трудоустройство	бесплатное	063)4459909,(067)4545292

•	 Водитель самосвалов	(20т.)	Артель	старателей.	Про-
езд,	соц.	пакет	098)3231167

•	 Водитель-экспедитор кат.	 С	 в	 дистрибьюторскую	
компанию	 в	 городе	 Житомире.	 Доставка	 продукции	
заказчику.	 Работа	 с	 документацией,	 соблюдение	
корпоративных	стандартов	компании.	З/п	5000-7000грн.	
097)2905446Дмитрий

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

•	 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)3176131,(067)2157130

•	 Водії кат.	"D".	Для	роботи	на	міських	маршрутах.	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.	
067)2157130,(050)3176131

•	 Водії на	автомобілі	КАМАЗ	53213	та	MAN	TGA	18.320.
Терміново!	Робота	в	м.	Київ.	Прямий	роботодавець!	За-
робітня	плата	6000-7000	грн.	При	необхідності	забезпе-
чуємо	житлом!	Всі	деталі	обговорюються.	050)3317346

•	 Водії професіоналів	 ДЛЯ	 РОБОТИ	 НА	 АВТОВОЗАХ	
Виконуємо	перевезення	з	Польщі	та	Румунії	до	України,	
а	також	перевезення	в	межах	України	Вимоги	до	канди-
датів:	стаж	роботи	за	фахом	(категорія	"Е")	не	менше	3	
років,	067)5035799

•	 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	молочно-	
товарну	ферму	(в	с.Старе,	Бориспільського	р-ну	у	Київ-
ській	області).	За	потреби-	житло	067)7664854

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

•	 Водій-експедитор на	 Fiat	 Doblo	 (авто	 компаніїї)	 до-
ставка	цифрової	техніки,	Вахтовий	метод	роботи	1/1міс.	
Офіційне	 працевлаштування.	 Заробітна	 плата	 -	 28	 000	
грн	067)2322787,(044)3039220

•	 Воспитатель в	детский	сад.	Пед.образование,	ответ-
ственность,	 добродушность.	 Г/р:	 2	 смены.	 Сб,	 вс	 -	
выходные.	З/п	от	4000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львов-
ский,	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	сотруд-
ников.	 З/п	 до	 5000	 грн.	 О/р	 не	 обязателен.	 Проводим	
обучение.	063)7948598

•	 Вязальщица (-ик)	с	опытом	работы	требуется	на	про-
изводство	по	изготовлению	чулочно-носочных	изделий.	
Предоставляем	обучение	096)4437943

•	 Вязальщица (-ик)	 чулочно-носочных	 изделий.	 Г/р	 в	
две	смены	(с	7-00	до	15-00	и	с	15-00	до	22-00).	З/п	до-
говорная.	Работа	в	г.	Житомир,	ул.	Скульптора	Олешке-
вича,	50	(Пролетарская).	097)4851152

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

•	 Главный бухгалтер	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	 О/р	 от	 4-х	 лет,	 желательно	 производство,	 зна-
ние	всех	участков	бух.	и	управленческого	учета,	сдача	
отчетности.	Стабильная	и	достойная	з/п.	Офис	в	центре.	
Соц.пакет.	067)4453653

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

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

•	 Грузчик в	 торговую	 компанию	 (г.	 Житомир).	 Без	
вредных	привычек!	Хорошие	условия	труда.	Зароботная	
плата	и	графики	работы	оговариваются	при	собеседова-
нии	(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 срочно	требуются	на	ООО	Грайф	Флексиблс	
Украина.	 Обучение	 на	 производстве.	 Подвоз	 работни-
ков.	 Полный	 соцпакет.	 Гарантированная	 з/п.	 Хорошие	
условия	работы	067)4107071

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

•	 Грузчик-комплектовщик срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	в	компанию	ЛКО.	Г/р	договорной.	Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	от	4000грн	050)4633428,(06
7)4008190,(067)4008192

•	 Грузчики-комплектовщики в	 г.	 Харьков	 на	 посто-
янную	 работу	 в	 иностранной	 компании	 (производство	
строительных	материалов).	ЗП	до	9	000	грн.	Офиц.	труд-
во,	бесплатное	питание,	жилье.	0661285932

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

•	 Дворник требуются	 в	 клининговую	 компанию	 МО-
ЙАВТО.	Официальная	з/п	 -	3200	грн.	Уборка	офисов	и	
производственных	 помещений	 (отаплеваемых).	 Обуче-
ние!	Спецодежда!	Трехсменный	график.	Подвоз.	Соцпа-
кет.	063)4834000ЮрийМихайлович

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

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

•	 Доноры Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	 в	
программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 вознагражде-
ние	 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-	товарну	
ферму	(в	с.Старе,	Бориспільського	р-ну	у	Київській	об-
ласті).	За	потреби-	житло.	067)7664854

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

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

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

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

•	 Експедитор Ставка	 3000	 +	 погодинна	 оплата	 від	
500	 до	 1500.	 У	 зв’язку	 і	 з	 розширенням	 компанії	 за-
прошуємо	 на	 роботу.	 Досвід	 роботи	 не	 обов’язковий.	
067)5908554,(073)2094452

•	 Електрики терміново	 запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	
язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старин-
ську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевла-
штування.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне.	
067)2157130,(050)3176131

•	 Електрогазозварник запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	
язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старин-
ську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевла-
штування.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне	
050)3176131,(067)2157130

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

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	 елек-
троустаткування	на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	
за	домовленістю.	095)2806719,472064

•	 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	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	
Вольт,	вход	со	двора).	093)2401847,(067)5884282,552086

•	 Заливщики полов	 срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу.	Хорошие	условия	работы.	Высокая	оплата.	До-
рога	оплачивается	работодателем.	098)5997256

•	 Заместитель главного	 бухгалтера	 срочно	 требует-
ся	в	компанию	ООО	Цемстройсервис.	В/о,	о/р	 -	обяза-
тельно.	 Знание	 1С	 торговли,	 бухгалтерия.	 З/п	 7000грн	
067)2360948АндрейИванович

•	 Зоотехник запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 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)3176131,(067)2157130

•	 Инженер-строитель в	 рекламное	 агентство.	 Знание	
программы	Автокад.	Составление	чертежей,	связанных	
с	 металлоконструкциями.	 Г/р	 с	 9.00	 до	 18.00,	 сб,	 вс-	
выходные.	 З/п	 5000-10000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 мага	
093)2401847,(067)5884282,552086

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

•	 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	 трудоу-
стройство.	 З/п	 от	 5000грн	 050)4633428,(067)4008192,(0
67)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

•	 Кассир срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	
в	 магазин	 Автотовары.	 О/р	 приветствуется.	 Знание	
компьютера	 обязательно,	 быстрообучаемость.	 Г/р	
посменный,	с	8.00-	19.00	(договорной).	Оплата	договор-
ная.	096)9497541

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

•	 Бухгалтер в	 зв	 язку	 з	 відкриттям	 нового	 кафе.	 Всі	
умови	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	тебе.	063)5126869

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

•	 Бухгалтер срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу.	
О/р	 от	 4-х	 лет,	 желательно	 производство,	 знание	 всех	
участков	бух.	и	управленческого	учета,	сдача	отчетнос-
ти.	 Стабильная	 и	 достойная	 з/п.	 Офис	 в	 центре.	 Соц.
пакет.	067)4453653

•	 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	потрібні	
ч/ж	від	18	років,	 з/п	8900	 грн,	щоденні	виплати,	 харчу-
вання,	вахта.	Іногороднім	гуртожиток.	З	посередниками	
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,	харчування.	
(063)6098491,	0687337439,0660018569

•	 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

•	 Вантажники З/плата	 350	 грн/день.	 Вимоги:	 енергій-
ність	і	комунікабельність.	098)0496048,(073)2094452

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

•	 Вантажники на	овочевий	склад	в	м.	Житомир.	Офіцій-
не	працевлаштування.	Гідня	з/п.	Офіційне	працевлашту-
вання.	Гідня	з/п.	Всі	деталі	обговорюються	097)3711019

•	 Ведущий караоке	в	связи	с	открытием	нового	заведе-
ния.	Мы	ждем	именно	тебе	063)5126869

•	 Ветеринар запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 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)3176131,(067)2157130

•	 Візи,Польща: нац.робочі,	гостьові,	шенген	п/ключ.	За-
прошення,	 реєстрація,	 анкета,	 страхування,	 бронюван-
ня.	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	 тахогра-
фа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выдана	МТСПУ	
095)9441000,(097)0803322,(044)5597088

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

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

•	 Водители кат.	 "D"	 на	 маршруты	 г.	 Кие-
ва	 срочно	 требуются.	 Жилье	 предоставляется.	
098)8243731,(099)1736333
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•	 Кинокомпании требуется	Оператор	3D	съемок	на	по-
стоянную	работу.	Место	проживания	Китая,	Филиппины,	
полный	 пансион,	 билеты,	 достойная	 оплата.	 miss.
mila80@list.ru,	0680731931

•	 Кинокомпании требуется	специалист	по	компьютер-
ной	графике	на	постоянную	работу.	Место	проживания	
Китая,	Филиппины,	полный	пансион,	билеты,	достойная	
оплата.	miss.mila80@list.ru,	0680731931

•	 Кинокомпании требуется	 сценарист	 на	 постоянную	
работу.	 Место	 проживания	 Китая,	 Филиппины,	 полный	
пансион,	билеты,	достойная	оплата.	miss.mila80@list.ru,	
0680731931

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

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

•	 Кладовщик срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
компанию	Оболонь.	Г/р	договорной.	Официальное	тру-
доустройство.	З/п	при	собеседовании	050)4633428,(067)
4008192,(067)4008190

•	 Кладчик срочно	 требуется	 в	 г.Киев.	 Г/р	
индивидуальный,	з/п	от	выработки,	от	10000-15000	грн	
Предоставляем	 3-разовое	 питание	 Жилье	 на	 месте	
работы	050)3179793

•	 Кондитер запрошується	в	кондитерську	фабрику	Тор-
товик	м.Ірпінь.	Д/р	бажаний	(можливе	навчання).	Офіцій-
не	 працевлаштування,	 гідна	 оплата	 праці.	 Гуртожиток,	
безкоштовні	 обіди.	 067)5472714АнтонДмитрович,(063)5
905863Ол

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

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

•	 Консультант по	роботі	з	клієнтами	в	«ТД	Трейдс»	.	До-
свід	роботи	не	обов’язковий.	Постійна	зайнятість.	Офі-
ційне	працевлаштування.	073)2094452,(098)0496048

•	 Консультанты требуются	в	оптовый	отдел	прямому	ра-
ботодателю.	Достойная	оплата.	Карьерный	рост.	Гибкий	
график.	Переквалификация.	063)8862504,(067)1131423

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

•	 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.	График	работы	
и	зароботная	плата	при	собеседовании.	Дружеский	кол-
лектив,	хорошие	условия	труда	096)3652062,551488

•	 Кранівник на	 пневмо	 і	 автокрани	 в	 компанію	 ТОВ	
Юніком-пром.	Надаємо	 гуртожиток.	Підвіз	до	місця	ро-
боти	 обговорюється	 або	 компенсується.	 Робота	 в	 Жи-
томирській	області,	смт	Нова	Борова,	Хорошівський	р-н	
(Володар-Волинський	р-н).	067)2904294

•	 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

•	 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	 Ра-
бота	 в	 г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются	
067)4049836,(044)4224244

•	 Кровельщик для	работы	по	г.Житомиру	и	области.	Не-
пьющие!	Оплата	понедельно	097)3641836,(093)5656240

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

•	 Кур'єри Офіційне	працевлаштування.	З/п	від	3700	грн.	
098)0496048,(073)2094452

•	 Кухар в	зв	язку	з	відкриттям	нового	кафе.	Всі	умови	
при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	тебе.	063)5126869

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

•	 Кухар запрошується	 в	 кондитерську	 фабрику	 Торто-
вик	м.Ірпінь.	Д/р	бажаний	 (можливе	навчання).	Офіцій-
не	 працевлаштування,	 гідна	 оплата	 праці.	 Гуртожиток,	
безкоштовні	 обіди.	 063)5905863ОлександрВасильо-
вич,(067)5472

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

•	 Кухар на	 постійне	 місце	 роботи	 у	 м.Київ.	 Заробітня	
плата	висока,	виплаи	кожного	тижня	по	Пт.	Графік	ро-
боти	 5-ти	 денний.	 Надаємо	 безкошовний	 гуртожиток.	
067)5015511

•	 Кухонні працівники	 (прибиральниця).	Терміново!	Під-
віз	додому.	067)9400176,(050)4632305

легальная раБоТа в Польше -сварщики, во-
диТели Тира, сТроиТели, БеЗ квалификации. 
раБоТаем По всей укр. в час, жилье БесПлаТ-
но. виЗовая Поддержка. лиц мсПу ав585217 оТ 
30.08.12, 0506700242, 0631728606, 0981022878вай-
Бер

•	 Логист -офис-менеджер.	 Требования:	 знание	 ПК,	
ответственность,	внимательность.	График	работы	с	9.00	
до	 18.00.	 Направление	 деятельности:	 полиграфия.	 По-
дробности	по	телефону.	067)5908554,(063)4941876

•	 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

•	 Маляр срочно	требуются	на	постоянную	работу.	Хоро-
шие	условия	работы.	Высокая	оплата.	Дорога	оплачива-
ется	работодателем	098)5997256

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

•	 Мастер (слесарь)	 срочно	 требуются	 на	 ООО	 Грайф	
Флексиблс	Украина.	Обучение	на	производстве.	Подвоз	
работников.	Полный	соцпакет.	Гарантированная	з/п.	Хо-
рошие	условия	работы	067)4107071

•	 Мастер по	покраске	металлических	дверей	(лаки,	крас-
ки)поляризатором	 срочно	 требуется	 на	 производство.	
Высокая	и	стабильная	з/п	067)9025282,(097)4274411

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

•	 Машинист башенного	крана	требуется	в	г.	Борисполь	
(Киевская	обл.).Г/р	и	з/п	договорные	Предоставляем	жи-
лье.	067)5020608

•	 Машинист экскаватора	фронтального	погрузчика.	Ар-
тель	старателей.	Проезд,	соц.	пакет.	098)3231167

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

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

•	 Менеджер по	 персоналу	 З/п	 от	 4000	 грн.	 +	 пре-
мии.	 Карьерный	 рост.	 Опыт	 работы	 не	 обязателен.	
098)0496048

•	 Менеджер по	продажам	промышленного	оборудова-
ния	приглашается	в	компанию	ПП	Промснаб	2007.	О/р	в	
данной	сфере	обязателен.	Г/р	с	8.30-17.00,	с	Пн.-Пт.	З/п	
ставка	+	%	+	премия	448931,(097)4218235,(067)4125548

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуется	для	работы	
в	г.Киев.	Хорошо	поставленная	речь,	активная	жизнен-
ная	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	срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еже-
недельно.	Жильём	обеспечиваем.	093)3522103,(096)878
5874,(067)4090801

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуется	на	работу	
предприятию.	 Умение	 работать	 с	 интернетом,	 умение	
общаться	с	заказчиком.	Желание	работать.	Без	в/п,	ак-
куратность,	порядочность.	О/р	обязателен.	З/п	высокая.	
097)4218235,(067)4125548,448931

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

•	 Менеджер по	работе	с	автозапчастями	на	СТО	Бош	
Авто	Сервис.	З/п	высокая.	Возможно	без	о/р	(предоста-
вим	 обучение).	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 тру-
доустройство.	360575,(067)9892419

менеджер По роБоТі З клієнТами в рекламне 
агенсТво ПП "медіа ресурс" - клієнТську БаЗу 
надаємо - г/р З 9:00 до 18:00, сБ, нд - вихідні За-
роБіТня ПлаТа - сТавка + % від Продажів. друж-
ній колекТив. офіс в ценТрі місТа 0674128981

•	 Метролог запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 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)2157130,(050)3176131

•	 Механик сервиса	 требуется	в	 компанию	ЖИТОМИР-
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

•	 Механик срочно	требуются	на	гранитные	карьеры.	О/р	
от	1	года.	Желание	достойно	зарабатывать.	Трезвый	об-
раз	жизни.	Вахтовый	метод	работы.	Соцпакет.	Ставка	+	
премии.	Проживание,	питание.	067)4453653

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

•	 Механіки в	компанію	ТОВ	Юніком-пром.	Надаємо	гур-
тожиток.	Підвіз	до	місця	роботи	обговорюється	або	ком-
пенсується.	 Робота	 в	 Житомирській	 області,	 смт	 Нова	
Борова,	 Хорошівський	 р-н	 (Володар-Волинський	 р-н).	
067)2904294

•	 Мойщики посуды-уборщики	 с	 о/р	 в	 пивную	 ресто-
рацию.	 Срочно!	 Г/р	 2/2.	 З/п	 договорная.	 Есть	 подвоз,	
питание.	 Возможно	 официальное	 трудоустройство.	
067)9175593,(093)0394961

•	 Монолитчики -	бетонщики	срочно	требуется	в	г.Киев.	
Г/р	индивидуальный,	з/п	от	выработки,	от	10000-15000	
грн	Предоставляем	3-разовое	питание	Жилье	на	месте	
работы	050)3179793

•	 Монолитчики срочно	требуются	на	постоянную	рабо-
ту.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Высокая	 оплата.	 Дорога	
оплачивается	работодателем	098)5997256

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

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

•	 Монтажники срочно	 требуются	 в	 строительную	 ком-
панию.	 Объект	 в	 Житомирской	 области.	 Г/р	 с	 Пн.-Пт.,	
5-ти	дневка,	Сб.,	Вс.-	выходные.	З/п	от	8000грн	Жильё	
предоставляется.	 Трансфер	 и	 питание	 обеспечиваем.	
050)4613318ВиталийАлександрович

•	 Музиканти терміново	 в	 кафе	 Барс.	 Графік	 роботи	
договірний,	 заробітня	 плата	 3000грн/місяць.	 Офіцій-
не	 працевлаштування.	 Підвіз	 на	 таксі	 після	 роботи.	
097)4270393,396715

•	 Мулярі (каменярі)	на	роботу,	житло	безкоштовне,	Ки-
ївська	обл.	0671454799,0666413684

на деревооБроБний Завод євроПейського 
класу ПоТріБні водії каТ. "е". - машини Iveco 
trakker, maN. З/П від 24000грн. для ЗаПи-
су на сПівБесіду ЗверТаТись За номерами: 
0993732342,0986402986

•	 Наборщик текста	 Доход	 6000грн.	 Требования	 к	 со-
труднику:	 уверенный	 пользователь	 MS	 Office	 (Excel,	
Word),	 Internet,	грамотная	речь.	Опыт	работы	не	обяза-
телен.	067)5908554

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

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

•	 Няня с	 проживанием	 в	 Киеве	 в	 отдельной	 комнате.	
Наличие	своих	детей.	Уход	за	ребенком.	Оплачивается	
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,(067)5884282
,(093)2401847

•	Обвальщик	 мяса,	 упакОвщик,	 раздельщик.	
Жилье	бесплатнО,	прОезд	дО	рабОты	бесплатнО,	
2	раза	бесплатный	Обед!	упакОвка	мяса	-	50грн.	
в	час.	рабОта	на	кОнвейере,	разделка	свининны	
нОЖОм	-	62грн.	в	час.	Обвальщик	с	ОпытОм	93-
124грн.	в	час	0633274050

•	 Оператор Call-центра	для	прийому	замовлень.	Ставка	
+	%.	Кар’єрний	ріст.	098)0496048

оПераТор в call-ценТр для роБоТи З клієнТа-
ми (БаЗу надаємо). Зручний г/р З 9:00 до 18:00, 
сБ, нд - вихідні. офіс в ценТрі місТа. 0674128981

•	 Оператор верстатів	з	ЧПУ	на	каменеобробне	підпри-
ємство	 G-stone.	 Гідну	 з/п	 гарантуємо	 (від	 виробітку).	
Перспектива	кар'єрного	росту.	Період	навчання	оплачу-
ється.	Місцезнаходження:	м.	Андрушівка,	Житомирської	
обл.,	вул.	Лисенка,	3	041)3621747,(041)3694926,(067)50
38600Євг

•	 Оператор на	 производство	 на	 ООО	 Грайф	 Флек-
сиблс	 Украина.	 Полный	 соцпакет.	 Обучение	 на	 произ-
водстве.	Хорошие	условия	работы.	Подвоз	работников	
067)4107071

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

•	 Оператори підлогомийних	машин	в	клінінгову	компа-
нію	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)60937
28,(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	 обговорюється	 на	
співбесіді.	063)5727987,(097)2260181

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

•	 Офис-менеджер срочно	требуется	на	производство.	
Высокая	и	стабильная	з/п	097)4274411,(067)9025282

•	 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	 менеджера	
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	консультанта.	
Приглашаем	работников	всех	специальностей,	готовые	
учится	и	хорошо	зарабатывать.	Гибкий	график,	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

•	 Официантки (-ты)	срочно	требуется	в	кафе	(центр	го-
рода).	О/р	обязателен.	Хорошие	условия	работы.	Своев-
ременную	оплату	гарантируем	067)3454224

•	 Официантки (-ты)	 срочно	 требуются	 на	 посто-
янное	 место	 работы	 в	 комплекс	 Золотое	 Руно.	 За-
роботная	 плата	 высокая,	 выплаты	 своевременные.	
067)4111008,(067)4126464

•	 Официантки (-ты)	требуются	в	г.	Одессу	постоянную	
и	сезонную	работу.	О/р	не	обязателен.	Бесплатное	пи-
тание,	проживание	в	общежитии,	достойная	и	своевре-
менная	з/п.	Официальное	трудоустройство	093)5959995

•	 Официанты в	кафе	Артур	г.Бедичева,	хорошие	усло-
вия.	Срочно!	067)4124585

•	 Официанты в	кафе	на	постоянную	работу.	Порядоч-
ность.	 Опыт	 работы.	 Г/р	 посменный.	 З/п	 договорная	
096)3607603ТатьянаВикторовна

•	 Официанты требуется	в	ресторан.	Дружеский	колек-
тив,	хорошие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	за-
работная	плата.	067)4100300

•	 Офісний працівник	Комфортні	умови.Перпективи	кар	
єрного	росту.	Г/р	5-ти	денка	чи	гнучкий	(на	вибір).	Опла-
та	до	7	000грн	097)9664444,(093)8284445

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

•	 Офіціанти (-ки)	в	зв	язку	з	відкриттям	нового	кафе.	Всі	
умови	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	тебе.	063)5126869

•	 Офіціанти (-ки)	 в	 ресторанно-готельний	 комплекс.	
Терміново!	050)4632305НаталяВолодимирівна,(067)9400

•	 Охоронники в	 міжнародну	 охоронну	 компанію	 G4S.	
Вахтовий	метод	роботи	(15/15).	Офіційне	працевлашту-
вання,	безкоштовне	житло	та	уніформа.	067)4047116,(06
7)5659218,(073)4097215

•	 Охоронники для	роботи	по	Україні	на	об'єктах	різних	
форм	власності	067)2098714(передзвонимо)

•	 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,	відсут-
ність	 судимості.	 Офіційне	 працевлаштування,	 надаємо	
спецформу	та	житло	050)3807820,(067)2321778ЛесяПе-
трівна
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•	 Охоронники на	постійну	роботу	в	м.	Київ.	Д/р	в	охорон-
них	структурах	(бажано).Відсутність	судимості.	Охорона	
ТМЦ	 на	 об’єкті,	 підтримання	 загального	 правопорядку.	
Офіційне	працевлаштування.	Робота	вахтовим	методом	
-	15/15	днів.	З/п	-	200грн/доба.	073)0464595,(099)5412327

•	 Охоронники на	роботу	в	м.	Київ.	Вахта	 -	14/7,	21/10	
днів.	Офіційне	працевлаштування.	Проживання	та	фор-
ма	 -	 за	рахунок	роботодавця.	044)2320386,(067)323262
2,(093)1472102

•	 Охоронники Прямий	роботодавець.	Вахта	-	30/15	днів.	
Житло	та	форму	надаємо!	096)0486130,(099)1734405

•	 Охоронники терміново!	Робота	для	чоловіків	та	жінок	
по	 Західній	 Україні	 та	 Києві	 вахтовим	 методом	 (14/14	
днів	 та	30/30днів).	З/п	2600	 -	5700грн	 ,	вчасно.	Прожи-
вання	безкоштовно.	067)4411418

охоронній комПанії "G4S" ПоТріБні охоронники. 
вахТа 15/15. оБ`єкТи По україні. оформлення, 
жиТло, уніформа. 0503566967;0734097215

•	 Охоронній компанії	на	постійну	роботу	в	Києві	та	Ки-
ївській	області	терміново	потрібні	охоронці!	Графік	робо-
ти	вахтовим	методом,	заробітна	плата	від	2700	до	6000	
грн.,	формою	і	житлом	забеспечуємо!	0971901462

•	 Охоронці (чол/жін)	 на	 охоронну	 фірму	 ТОВ	 Оберіг-
Гранд.	Вахтовий	метод	роботи	14/14.	Офіційне	працев-
лаштування.	 Забезпечуємо	 спецодяг.	 Робота	 в	 Жито-
мирській	 та	 Хмельницькій	 областях.	 Проживання	 та	
проїзд	за	рахунок	фірми.	З/п	160-200грн/добу	361270,(
097)9061889,(097)5632730

•	 Охоронці в	 охоронну	 фірму	 з	 перспективою	 кар	 єр-
ного	 зросту	на	начальника	зміни	 та	начальника	охоро-
ни.	 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.	 Офіційне	 прац	
480113,(067)2173081

•	 Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	проїзд	та	
проживання	за	рахунок	фірми.Надаємо	форму	097)6172
727,(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	постійне	місце	роботи	для	охорони	заво-
дів	Вінницької,	Житомирської	та	Київської	облатей.	Вах-
та	14/7.	Проживання	та	харчування	за	рахунок	підприєм-
ства.	З/п	висока	та	своєчасна.	096)1835260,(068)7210285

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

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

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

•	 Охрана различных	 объектов	 в	 г.	 Харьков	 (возможно	
без	опыта).	ЗП	ежедневно	до	620	грн.	за	12	часов.	Обу-
чение,	соц.	пакет,	жилье,	питание	(за	счёт	фирмы).	Ра-
бота	на	постоянной	основе.	0990002647

•	 Охрана частного	коттеджного	поселка	в	г.	Харькове.	
Принимаем	 сотрудников	 из	 регионов	 на	 вахту.	 Можно	
без	ОР.	Стабильная	оплата	от	9750	грн.	Труд-во	по	же-
ланию.	Работа	с	проживанием.	0677014922

•	Охранник	на	(склад)	вахта.	винницкая	Обл.	зп	
От	5000	грн.	0936473534

•	 Охранник на	 искусственные	 водоемы	 по	
выращиванию	рыбы.	Вахтовый	метод	работы	с	прожи-
ванием.	Все	 условия,	 питание,	 проживание	предостав-
ляется.	З/п	от	4500грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небес-
ной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
067)4545292,(063)4459909

•	 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	 требуется	 на	 работу	 в	 г.Киеве.	
Вахтовый	метод	работы(15/15,	30/30).	Зароботная	плата	
высокая+соц.пакет.	095)2333376,(067)6076683

•	 Охранник срочно	требуются	на	завод	в	г.Белая	Цер-
ковь.	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	ме-
тод	работы.	068)3260953

•	 Охранники срочно	 требуются	 для	 работы	 вахтовым	
методом	15/15дней	по	Киевской	области.	Питание	пред-
оставляем.	 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

•	 Охранники, грузчики,	 водители	 штабелера	 -	
исполнительные	 и	 ответственные	 сотрудники	 в	 склад-
ской	комплекс	г.	Харькова.	ЗП	сдельная	от	450грн/д.	Пи-
тание,	жилье	.	Количество	мест	ограничено!	0682531865

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

•	 Пекар запрошується	 в	 кондитерську	 фабрику	 Торто-
вик	м.Ірпінь.	Д/р	бажаний	 (можливе	навчання).	Офіцій-
не	 працевлаштування,	 гідна	 оплата	 праці.	 Гуртожиток,	
безкоштовні	 обіди.	 063)5905863ОлександрВасильо-
вич,(067)5472

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

•	 Пекарь-кондитер срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	 Обучаем!	 Г/р	 7/7	дней,	 нормированный.	Жела-
ние	 работать.	 Официальное	 трудоустройство,	 полный	
соц.пакет.	Без	в/п.	Оплата	достойная.	097)8154701Ири-
наВасильевна

•	 Переводчики английского	 языка	 требуются	 для	
работы	 в	 офисе.	 Требование:	 знание	 англ.	 языка	 на	
уровне	 не	 ниже	 intermediate	 (письменный),	 ответствен-
ность,	 добросовестность,	 коммуникабельность,	 усид-
чивость.	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	условия	
работы.	 Жилье+питание	 предоставляем.	 З/п	 7000грн	
050)3891596

•	 Підсобні робочі	 терміново	запрошується	на	роботу	у	
зв	язку	з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Ста-
ринську	Птахофабрику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працев-
лаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпе-
чуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.М	
067)2157130,(050)3176131

•	 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	постоян-
ную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	при	собеседо-
вании	067)2745423

•	 Повар Артель	 старателей.	 Проезд,	 соц.	 пакет.	
098)3231167

•	 Повар в	гостиницу	(только	приготовление	завтраков).	
Возраст	не	ограничен.	Рабочий	день	с	6-00	до	12-00.	Ра-
бота	в	р-н	Леси	Украинки.	Возможен	подвоз	на	работу!	
093)9840838

•	 Повар в	кафе	Терраса	(с.	Станишовка).	Возможно	без	
опыта	 работы.	 Обучаем.	 Подвоз	 в	 город.	 З/п	 своевре-
менная.	Официальное	трудоустройство	067)9366992

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

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

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

•	 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	 посто-
янное	место	работы.	График	работы	и	зароботная	пла-
та	 при	 собеседовании.	 Дружеский	 коллектив,	 хорошие	
условия	труда	551488,(096)3652062

•	 Повар срочно	 требуется	 на	 горячий	 процесс	 в	 рес-
торан	 в	 центре	 г.Киева.	 График	 работы-	 неделя	 через	
неделю.	Зароботная	плата	350	грн/день.	Предоставляем	
жилье.	096)2471586Елена,(095)4227573Дмитрий

•	 Повар требуется	в	ресторан.	Дружеский	колектив,	хо-
рошие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	заработ-
ная	плата.	Все	детали	по	тел	067)4100300

•	 Повара на	 горячий	 процесс	 срочно	 требуются	 в	
загородный	элитный	ресторан.	О/р	от	2-х	лет.	Санкниж-
ка	обязательно.	Жильё	предоставляем	бесплатно.	Рабо-
та	в	Киевской	обл.	Оплата	высокая.	096)1286868

•	 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

•	 Поклейщик объявлений.	 З/п	 100/день.	
073)2094452,(067)5908554

•	 Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	Ста-
більна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчування,	спе-
цодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2738128,(093)
3815025,(099)0441824

•	 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

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

•	 Помощник пекаря	 в	 цех	 по	 выпечке	 лаваша.	 З/п	
высокая	 (возможны	 выплаты	 ежедневно	 или	 еже-
недельно).	 Без	 вредных	 привычек.	 Не	 пьющие!	
098)7500747,(097)4655851

•	 Помощник руководителя	 (знание	инструментального	
дела)	срочно	на	постоянное	место	работы	в	город	Жито-
мир.	График	работы	нормированный,	зароботная	плата	
достойная.	097)5171263

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

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

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

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

•	 Посудомийниця (-ик)	 в	 ресторанно-готельний	 комп-
лекс	Чудодієво.	Терміново!Хороші	умови	праці,	заробіт-
на	плата	висока	 і	стабільна.За	детальною	інформацією	
звертайтесь	за	

•	 Посудомийниця (-ик)	 на	 постійне	 місце	 роботи	 у	
м.Київ.	Заробітня	плата	висока,	виплаи	кожного	тижня	
по	Пт.	Графік	роботи	5-ти	денний.	Надаємо	безкошовний	
гуртожиток.	067)5015511

•	 Посудомийниця (-ик)	терміново	потрібна	на	роботу	в	
м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	хар-
чування,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2
738128,(093)3815025,(099)0441824

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

пОтрібні	вантаЖники,	прОдавці-кОнсультанти,	
рОзпОвсюдЖувачі	 листівОк.	 тел.:	 0968291181	
0638033414,	0997562787

ПоТріБні ПриБиральники ТериТорій Пляжів 
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 на	обмотку	товару	на	склад.	Можливо	без	
досвіду.	З/п	3000	грн	098)0496048

•	 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	виготовленню	
морозива.	Терміново!	З/п	7500грн.	Місце	роботи:	Києво-
Святошинський	 р-н.	 Іногородніх	 забезпечуємо	 житлом.	
095)6789109,(095)4545169

•	 Працівники в	службу	постачання	на	постійну	роботу.	
З/п	300	грн/день.	Потрібні	юнаки	та	дівчата.	Вимоги:	від-
повідальні,	можливо	без	досвіду	роботи.	Навчання	без-
коштовне.	098)0496048

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

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

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

•	 Прибиральники (чол./жін.)	терміново	потрібні	на	робо-
ту	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	
харчування,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	09
9)0441824,(093)3815025,(067)2738128

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

•	 Прибиральники в	клінінгову	компанію	м.	Києва.	З/п:	
від	5000	 грн	Допомагаємо	з	житлом.	Підбираємо	зруч-
ний	район	для	роботи.	Г/р:	є	день,	ніч	(можливість	піді-
брати	індивідуальний	графік)	066)9151557,(063)1369995
,(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

•	 Прибиральники, оператори	підлогом.	машин	в	м.Київ.	
Висока	стабільна	оплата.	Аванс,	щоденні	виплати.	Зруч-
ні	зміни.	Оплата	проїзду	до	м.	Києва	з	регіонів.	Житло,	
спецодяг.	0954775285,0633254512

•	 Прибиральниця (-ник)	 в	 зв	 язку	 з	 відкриттям	 ново-
го	кафе.	Всі	умови	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	тебе.	
063)5126869

•	 Прибиральниця (-ник)	 в	 клінінгову	 компанію	 м.	 Киє-
ва.	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)0651
155,(063)1369995

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

•	 Прибиральниця (-ник)	виробничих	приміщень	запро-
шується	на	рибопереробне	підприємство.	Відповідальні,	
уважні,	 старанні,	 вміючі	 та	 бажаючі	 працювати.	 Г/р	 з	
8.00-18.00.	З/п	висока	та	своєчасна	067)4100679,333042

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

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

•	 Провізори на	фармацевтичне	підприємство	в	м.	Ново-
град-Волинський.	Вища	освіта.	Бажано	з	досвідом	робо-
ти.	Всі	деталі	обговорюються	041)4120559,(050)4631042

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

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

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

•	 Продавец шин	срочно	требуется	на	постояную	работу	
в	Стоп	Транзит	.	Хорошие	условия	труда	.З/п	-	высокая	
Г/р	-	при	собеседовании	067)9296713Виталий
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•	 Продавец-кассир срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	-	3200	грн	098)7356692Оль-
гаНиколаевна

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

•	 Продавець в	 мережу	 магазинів	 Family	 на	 постійне	
місце	 роботи.	 Досвід	 роботи	 бажаний.	 Житомир-	 Г/р	 з	
10.00-21.00,	з/п	від	4000грн	067)9236660Олена

•	 Продавець в	 продуктовий	 магазин.	 Терміново!	 За-
робітня	 плата	 та	 графік	 роботи	 -	 за	 домовленістю.	
097)3533747

•	 Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 Торговий	 дім	
Смачний	світ	в	мережу	магазинів	та	кіосків.	Вимоги:	чес-
ність	і	порядність,	доброзичливість	та	комунікабельність,	
вміння	рахувати.	Д/р	необов'язковий.	Офіційне	працев-
лаштування.	Проводимо	навчання.	418861,(093)3231930

•	 Продавець спортивного	 інвентаря	 в	 магазин.	 Відпо-
відальність,	 організованість.	 Всі	 деталі	 при	 співбесіді.	
063)8564481

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

•	 Продавці-консультанти металопластикових	 вікон	 на	
постійну	роботу.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	іного-
родним	надаємо	житло	068)5945636

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

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

•	 Продавцы срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	Житоми-
ре.	Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	и	заробот-
ная	плата	при	собеседовании	067)4115782,(067)4119466

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

•	 Продавцы срочно	 требуются	 на	 постоянную	 рабо-
ту	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

•	 Продавцы-консультанты срочно	 требуются	 на	 по-
стоянную	работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	
еженедельно.	Жильём	обеспечиваем.	067)4090801,(096
)8785874,(093)3522103

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

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

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

•	 Птахівники запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 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)3176131,(067)2157130

•	 Работа .	 Работа	 для	 целеустремленных	 людей.	
Доход	 7000	 грн	 в	 первый	 месяц,дальше-больше!	
097)9664444,(093)8284445

раБоТа в сТранах ЗаП.евр., скандин., сша, ка-
нада, иЗраиль и др. на раЗл. вакансии (сТр-во, 
семьи, ферм-во, рыБокон. и судорем. Заводы, 
оТели, ресТораны, суПермар., раЗнораБ.) З/П 
оТ 25000 до 135000 грн. ПроеЗд За счеТ раБо-
Тод., воЗможно Полов. в кредиТ. л 0674394834

•	 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	СО-
ТРУДНИЦ	 (ков).	 Приятная	 внешность,	 коммуникабель-
ность	и	раскрепощенность	приветствуются.	Высокий	до-
ход,	выплаты	ежедневные,	з/п:	2000-5000	грн	в	неделю.	
Жилье	предоставляем.	Гибкий	индивидуальный	график.	
098)4114444,(099)4379911

•	 Работа В'	язальниця.	З/п	до	5000	грн.	Робота!	У	звязку	
з	розширенням	в-ва	 (шкарпетки)	 терміново	проводить-
ся	 набір	 співробітників.	 Д/р	 необовязковий.	 Навчаємо.	
098)9956120

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

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

•	рабОта	 за	 границей.	 труд-вО	 в	 странах	 зап.	
еврОпы	 и	 скандинавии.	 требуются	 муЖчины,	
Женщины,	 а	 такЖе	 семейные	 пары	 18-60	 лет.	
предОставляются:	 билеты,	 прОЖивание	 и	 пи-
тание.	лиц.	мспу	ав585024	От	05.102011.	http://
jarmarok1.blogspot.com	0677651811

•	 Работа за	 рубежом	 Консультації	 з	 працевлашту-
вання	 у	 Польщі!	 Допомога	 у	 відкритті	 візи	 та	 підбору	
роботи.	 facebook.com/mostpracy/	 vk.com/most_pracy	
063)0359394,(098)8432218

•	 Работа за	рубежом	Чехия!	Рабочая	виза	на	2	 года	с	
правом	продления	без	выезда.	Много	вакансий.	Жилье,	
социальное	обеспечение	и	медстраховка	бесплатно.	 /п	
от	27000грн/мес.	Лиц.	МСПУ	АВ	№585142	от	28.04.2012	
г.	073)1362605

•	 Работа за	 рубежом	 Эстония!	 Легально	 по	 рабочей	
визе	 на	 3-6	 мес.	 Рабочие	 на	 клубнику,	 малину,	 горох	
в	 теплицы.	 З/п	 от	 87грн/час.	 Жилье	 бесплатно.	 З/п	
29000грн	в	месяц	Лиц.	МСПУ	АВ	№585142	от	28.04.2012	
г	067)8404670,(073)1362605

•	 Работа Ищу	 грамотного	 сотрудника	 без	 о/р.	 Обу-
чу,	 гарантирую	 хороший	 доход	 и	 карьерный	 рост.	
097)9495117,(063)1717568

•	 Работа Канатчики	 срочно	 требуются	 на	 гранитные	
карьеры.	 О/р	 от	 1	 года.	 Желание	 достойно	
зарабатывать.	 Трезвый	 образ	 жизни.	 Вахтовый	 метод	
работы.	Соцпакет.	Ставка	+	премии.	Проживание,	пита-
ние.	067)4453653

•	 Работа Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	 в	
программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 вознагражде-
ние	 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 Менеджер	 без	 досвіду!	 Без	 авто!	 Навчання,	
кар’єрний	ріст.	З/п	до	4900	грн	063)4941876,(098)0496048

•	 Работа Менеджер.	Увага!!!	З/п	9000	грн.	Робота	в	тор-
гівельному	відділі	.	Повна	зайнятість.	Бажано	досвід	ро-
боти	067)5908554,(073)2094452

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

•	 Работа Працівники	 на	 виробництво!	 Київська	 обл.,	
Васильківський	 р-н.	 Бажання	 працювати,	 активні	 та	
фізично-здорові	 люди,	 НЕ	 ЗЛОВЖИВАЮЧІ	 АЛКОГО-
ЛЕМ.	 Жін./чол.	 Робота	 в	 стабільній	 компанії.	 Своєчас-
на	виплата	з/п.	Проживання	в	гуртожитку	безкоштовне	
096)1717357,(097)9151617

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

•	 Работа Робітники	сан.	пропуску	на	СТОВ	Старинська	
Птахофабрика.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлашту-
вання.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне.	
067)2157130,(050)3176131

•	 Работа Сотрудники	 срочно	 требуется	 на	 мебельное	
производство.Г/р	5-ти	дневка.	Вся	детальная	информа-
ция	по	телефонам	427600,(093)9983166,(067)4123950

•	 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	працевла-
штування.	 Безкоштовне	 навчання	 для	 працівників	 без	
д/р.	067)6228035,(063)2084231

•	 Работа Студентам.	 Роздача	 листівок.	 Терміново!	
098)0496048

•	 Работа Требуется	помощник	девушки	руководителю.	
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	 Старинську	
Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлашту-
вання.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне	
067)2157130,(050)3176131

•	 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	
050)3176131,(067)2157130

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

•	 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-стро-
ительную	компанию	в	г.	Киев.	Вахтовый	метод	работы.	
З/пл	сдельная,	от	6000	грн.	067)6575247Тимофей

•	 Работники (-цы)	 на	 производство	 электропроводки	
для	автомобилей.	Работа	в	Закарпатской	областе!	Бе-
сплатное	проживание	и	питание.	Стабильная	з/п	-	6500	
грн.	Официальное	трудоустройство.	067)5386852,(073)0
909662,(050)4111932

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

•	 Работники в	 цех	 для	 выпечки	 лаваша.	 З/п	
высокая	 (возможны	 выплаты	 ежедневно	 или	 еже-
недельно).	 Без	 вредных	 привычек.	 Не	 пьющие!	
098)7500747,(097)4655851

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

•	 Работница (-ик)	 требуется	 в	 приют	 по	 уходу	 за	
животными	 (50	 км	 от	 г.	 Киева,	 Вышгородский	 р-н).	
Вахтовый	 метод.	 Любящая	 животных,	 трудоспособная	
067)6567098

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

•	 Рабочий -штамповщик	требуется	на	производство	ав-
топрокладок.	Рассматриваются	кандидаты	без	о/р.	Г/р	с	
Пн.-Пт.	9.00-18.00.	З/п	5500грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	
Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплат-
ное	063)4459909,(067)4545292

•	 Раздатчики листовок	 срочно	 требуются	 на	 постоян-
ную	работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еже-
недельно.	Жильём	обеспечиваем.	067)4090801,(096)878
5874,(093)3522103

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

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

•	 Разнорабочие Г/р	24/48	часа.	Физическая	работа.	Хо-
рошие	условия	работы.Умеющие	и	желающие	работать!	
097)4669722Виктор

•	 Разнорабочие на	 постоянную	 работу.	 Опла-
та	 понедельно.	 Непьющие!	 Оплата	 понедельно	
093)5656240,(097)3641836

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

•	 Разнорабочие. Физическая	 работа	 по	 изготовлению	
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	пят-
ницам).	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	
офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	552086,(0
67)5884282,(093)2401847

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

•	 Реалізатори запрошуються	 в	 торгову	 компанію,	
робота	 на	 складі	 фасованого	 товару.	 Навчаємо.	 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

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

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

•	 Різноробочі на	 виробництво	 стіклопакетів	 в	 м.	 Київ.	
Можна	без	д\р.	З\п	7000грн.	Надається	хостел	093)49758
08,(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	 Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	
за	домовленістю	472064,(095)2806719

•	 Різноробочі на	деревообробне	підприємство.	Бажано	
д/р.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	висока.	Г/р	нормований	
067)4035686

•	 Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.	
068)5945636

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

•	 Робота за	 кордоном	 Транспортная	 компания	 ZIRKA	
из	Латвии	предлагает	официальную	работу	Водителю-
международнику	кат.	 "С",	 "E"	с	чипом	Опыт	работы	не	
менее	 2	 лет	 (страны	 ЕС,	 Турция,	 Россия)	 +37-126-336-
448	(Viber)	e-mail:	zirka2003@bk.ru	073)0173753

•	 Робота у	 відрядженні:	 будівельники,	 у	 теплицях,	
овочебазах,	 м`ясокомбінатах,	 водії,	 сезонні	 роботи,	
наявність	 закордонного	 паспорта,	 візова	 підтримка.	
0507325315;0968708768

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



20 Середа, 29 березня 2017www.20minut.ua БізнесБізнес

•	 Руководитель в	офис	для	формирования	и	развития	
нового	 стуктурного	 подразделения.	 Официальное	 тру-
доустройство	 с	 первого	 дня.	 Высокий	 уровень	 дохода.	
098)0496048,(073)2094452

•	 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	 бу-
дівництвом	 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)2157130,(050)3176131

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

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

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

•	 Сварщик-сантехник срочно	 приглашается	 на	 по-
стоянную	 работу	 на	 производство.	 О/р	 обязателен.	
Образование	 средне	 специальное.	 З/п	 при	 собеседо-
вании.	 Адрес:	 г.Житомир,	 ул.Промышленная,	 1/154	
553552,(067)9827431

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

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

•	 Складальник (-и)	виробів	Заробітна	плата	своєчасна,	
від	4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,(067)41
17632,(067)4117631

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

•	 Слесарь по	ремонту	автомобилей	на	СТО	Бош	Авто	
Сервис.	 З/п	 высокая.	 Возможно	 без	 о/р	 (предоставим	
обучение).	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	360575,(067)9892419

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

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

•	 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)2157130,(050)3176131

•	 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)3176131,(067)2157130

•	 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)2242634Андрей

•	 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	під-
приємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київ-
ська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	
з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Надаємо	 місце	 для	
проживання.	045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

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

•	 Сотрудники в	 офис	 для	 работы	 с	 клиентами	 и	 до-
кументацией.	 ООО	 Альфа.	 Высокий	 доход	 плюс	 со-
цпакет.	 Дружеский	 коллектив,	 лояльное	 руководство.	
063)4941876,(098)0496048

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

•	 Специалист по	 организации	 корпоративного	 обуче-
ния	 (помощник)	 в	издательство.	З/п	4500грн.	Требова-
ния:	 знания	 ПК,	 приятная	 внешность,	 грамотная	 речь,	
хорошие	 коммуникативные	 навыки.	 Обязанности:	 при-
ем	 посетителей	 офиса,	 консультирование	 клиентов.	
067)5908554,(063)4941876

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

•	 Специалист по	страхованию	приглашается	в	страхо-
вую	компанию	Уника.	О/р	от	1года,	в	активных	продажах	
обязателен.	Желание	работать	и	развиваться.	Офици-
альное	тредоустройство	и	з/п.	Дополнительная	инфор-
мация	при	собеседовании.	067)2352537,(067)4062107

•	 Співробітники в	офіс	в	м.	Житомир,	для	молодих,	ак-
тивних	людей.	Високий	заробіток.	Напрямок	роботи	—	
оформлення	договорів	 з	 клієнтами.	Повний	соціальний	
пакет.	Без	досвіду	роботи.	066)3610545(з9.00до18.00)

•	 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

срочно ТреБ. регион. ПредсТавиТель для 
раБоТы с люд. док-ми. оформл. догов. и услуг 
По ТериТ-Ти. ТреБов.: ПорядочносТь, оТвеТ-Ть, 
ПункТуальн., наличие офіс. Помещ., оБору-
дования (комПьюТер и инТернеТ оБяЗаТ.). 
0957762877

•	 Старший смены	 охраны.	 Служба	 в	 армии	 желатель-
на,	 о/р	 приветствуется.	 Вахтовый	 метод,	 договорной.	
Житомирская	обл.	З/п	6000грн	+	премия.	Оплата	расхо-
дов	на	авто,	отличные	условия,	питание.	КА	Вакансия+	
Адрес:	ул.Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройств	
063)4459909,(067)4545292

•	 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-станочник срочно	требуется	на	ООО	Чавис.	
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	зароботная	
плата	при	собеседовании.	Дружеский	коллектив,	 хоро-
шие	условия	труд	551488,(096)3652062

•	 Строители всех	 специальностей,	 комплексные	
бригады,	 монтажники,	 отделочники	 и	 др.	 г.	 Харьков.	
Вахта.	 ЗП	 5200	 грн./	 неделя.	 Соц.	 пакет.	 Роба,	 жильё,	
питание,	проезд	за	счет	организации.	0662473105

•	 Стропальник в	 м.	 Київ	 на	 монолітне	 житлове	 ви-
сотне	 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	 обговорюється	 на	
співбесіді.	063)5727987,(097)2260181

•	 Терміново потрібні	 будівельники	 різних	 робочих	
спеціальностей,	 охоронці.	 Київ;	 вахта.	 З/п	 дохідна.	
0671888494

•	 Технический персонал	 срочно	 требуются	 на	 по-
стоянное	 место	 работы	 в	 комплекс	 Золотое	 Руно.	 За-
роботная	 плата	 высокая,	 выплаты	 своевременные.	
067)4111008,(067)4126464

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

•	 Токар Робота	 вахтовим	 методом	 (15	 днів)	 у	
м.Коростишів	Надаємо	житло	067)4125008

•	 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 агент	ТД	Трейдс.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	З/п	висока,	від	8000	грн,	ставка	+	%	+	премії.	Можли-
во	без	досвіду	роботи	098)0496048

•	 Торговий представник	(можливо	без	авто)	терміново	
потрібен	в	торгову	компанію,	активний,	з	бажанням	пра-
цювати.	З/п-від	8000	грн.	Досвід	роботи	бажаний	(навча-
ємо).	439005,(063)5007987

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

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

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

•	 Торговый представитель	Срочно	требуются	сотрудни-
ки	с	опытом	работы	торгового	представителя.	Г/р	5-ти	
дневка.	Доход	от	5000грн	и	выше	по	результатам	собе-
седования.	063)4761116,(068)7601344

•	 Тракторист (фронтальні	 навантажувачі)	 на	 підпри-
ємство,	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

•	 Тракторист запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 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)3176131,(067)2157130

•	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	 одно-
разового	посуду.	Вахта	15/15;	30/15.З/п	від-440	 грн.	 за	
зміну	щоденно.	Для	іногородніх	гарні	умови:	харчування,	
житло,	спец.одяг.	(063)6098552,	0688197275,0954909254

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

•	 Уборщица (-ик)	 требуются	 в	 клининговую	 компанию	
МОЙАВТО.	Официальная	з/п	-	3200	грн.	Уборка	офисов	
и	 производственных	 помещений	 (отаплеваемых).	 Обу-
чение!	Спецодежда!	Трехсменный	график.	Подвоз.	Со-
цпакет.	063)4834000ЮрийМихайлович

•	 Укр-польська агенція.	 Робота/Польща,	 Чехія,	 Ні-
меччина,	Естонія.	Візи:	Європа,	Канада,	США,	шенген.	
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 (-ки)	 -	 гладильщицы	 на	 швейное	 про-
изводство.	 График	 работы	 гибкий	 (договорной).	 О/р	
необязателен.	З/п	5000грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Не-
бесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

•	 Упаковщицы-фасовщицы. Возраст	и	опыт	значения	
не	 имеют.	 Фасовка	 готовой	 продукции.	 Комфортные	
условия	 труда,	 евроремонт.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	
Вольт,	 вход	 со	 двора).	 552086,(067)5884282,(093)24018
47

•	 Фасадчики (мокрый	 фасад)	 в	 строительную	 ор-
ганизацию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 своевременная	 Рабо-
та	 в	 г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются	
067)4049836,(044)4224244

•	 Фасадчики (утепление	 минеральной	 ватой)	 срочно	
требуются	 в	 строительную	 компанию.	 Г/р	 с	 8.00-19.00.	
З/п	 сдельная	 от	 14000-30000грн	 Работа	 в	 г.Киев	 и	
г.Бровары.	097)2538810,(099)5211100

•	 Фасадчики Жилье	 предоставляется	 Оплата	 до-
стойная.	 О/р	 желателен,	 обучим.	 Работа	 в	 г.Киев.	
067)5232958,(097)1966642

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

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

•	 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,	вахта	15/15,	
20/10,робочий	день	з	8.00	до	17	год,	житлом	забезпечує-
мо.	0992530892,0989399439

•	 Фитнес-тренера различных	 направлений	 (аэробика,	
йога	 и	 т.д.).	 Проведение	 групповых,	 индивидуальных	
тренировок.	 Г/р	 обсуждается	 индивидуально.	 З/п	 от	
5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	
офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двор	5520
86,(067)5884282,(093)2401847

•	 Фірма(м.Київ) шукає	водіїв	на	асенізаційний	автомо-
біль	марки	Mersedes	з	офіційним	працевлаштуванням	 і	
високою	заробітною	платою	(ставка+%),	надаєм	житло.	
0965777577

•	 Формовщик для	выполнения	работ	по	производству	
железобетонных	изделий	с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕ-
ТОН-УКРАИНА.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	 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

•	 Формовщица (-ик)	З/п	до	4000	грн.	Работа!!!	В	связи	с	
расширением	производства	 (носки)	срочно	проводится	
набор	сотрудников.	З/п	до	5000	грн.	О/р	не	обязателен.	
Проводим	обучение.	063)7948598

•	 Фрезеровщик в	 г.	 Коростышев.	 Опыт	 работы.	 Без	
вредных	привычек!	Комфортные	условия	труда	 (сухие,	
чистые	и	теплые	помещения	для	персонала,	есть	душ,	
гардероб	и	комната	для	приема	пищи).	Работа	круглый	
год!	096)9810844

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

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

•	 Фрезеровщики срочно	требуются	на	камнеобработку	
в	Коростышевском	р-не.	Гарантируем	хорошие	условия	
работы,	официальное	трудоустройство,	своевременную	
оплату.	Проезд	компенсируем.	066)2342141Валерий

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

•	 Хостесс Г/р	3/3,	з/п	2500	(Можем	взять	студентов	за-
очной	формы	обучения)	096)7967493

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

•	 Швеи (обучение	 за	 счет	 компании)	 на	 ООО	 Грайф	
Флексиблс	Украина.Полный	соцпакет	.Обучение	на	про-
изводстве	.	Хорошие	условия	работы.	Подвоз	работни-
ков	067)4107071

•	 Швеи иногородние	приглашаются	на	швейную	фабри-
ку	 с	 предоставлением	 жилья	 для	 высокоплачиваемой	
работы.	097)1744363

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

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

•	 Швеи на	 производство	 на	 пошив	 спецодежды	 .	 Сво-
евременная	 и	 достойная	 оплата	 труда	 098)0526014На-
талья

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

•	 Швея на	 пошив	 брэндовой	 мужской	 одежды.	 Воз-
можно	без	опыта,	обучаем.	Г/р	с	Пн.-Пт.	8.00.-17.00.	З/п	
от	 5500грн	 +	 премии.	 КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небес-
ной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
067)4545292,(063)4459909

•	 Швея срочно	 требуется	 в	 пошивочный	 цех	 г.Киева.	
Предоставляется	жильё,	новое	оборудование,	хорошие	
условия	работы.	З/п	от	6000-8000грн	096)6067373

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

•	 Шиномонтажник срочно	 требуется	 на	 постоянное	
место	работы.	С	о/р.	Без	вредных	привычек.	Официаль-
ное	трудоустройство.	050)3808265,(066)1771811,(068)95
99371

•	 Шиномонтажник срочно	требуется	на	СТО	в	г.Киев	на	
постоянное	место	работы.	Г/р	посменны,	з/п	от	5000грн.	
Предоставляем	жилье.	044)3614383,(067)4086030

•	 Шліфувальник-полірувальник Можливе	 офі-
ційне	 працевлаштування.	 Робота	 в	 с.	 Стрижів-
ка,	 Коростишівського	 р-н.	 Деталі	 обговорюються	
097)9062416,(050)9278214

•	 Штукатуры срочно	требуются	на	постоянную	работу.	
Хорошие	условия	работы.	Высокая	оплата.	Дорога	опла-
чивается	работодателем.	098)5997256

•	 Экспедитор в	дистрибьюторскую	компанию	в	городе	
Житомире.	Ответственность,	добросовестность,	внима-
тельность.	 Официальное	 трудоустройство.	 Соц.	 пакет.	
З/п	от	5000грн	096)3036753Валерий

•	 Экспедитор срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
компанию	Оболонь.	Г/р	договорной.	Официальное	тру-
доустройство.	З/п	при	собеседовании	067)4008192,(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

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

Тел.: 067-368-51-08  (050) 738-13-02

Розсадник

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

Вадим
В’ячеславович
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ДП «СЕТАМ» оголошує про проведення електронних 

торгів з продажу предмету іпотеки:
1. Житловий будинок заг. площею 322.1 кв.м. з господарськими спорудами, що 

знаходится за адресою: Житомирська обл., смт. Ружин, вул. Індустріальна,10. Дата 
торгів: 20.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №207301;

2. Нежиле приміщення, загальною площею 5440.8 кв.м., яке знаходиться за 
адресою: Житомирська область, м. Новоград- Волинський, вул. Чехова, 5. Дата 
торгів: 19.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №206989 (уціне-
но лот № 198543).

•	 Электрик -наладчик	срочно	требуется	на	ООО	Чавис.	
О/р	от	5-ти	лет.	Работа	в	Киевской	области.	Без	в/п.	Хо-
рошие	условия	работы.	Жилье+питание	предоставляем.	
З/п	7000грн	050)3891596

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

•	 Электрики срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	Житоми-
ре.	Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	и	заробот-
ная	плата	при	собеседовании	067)4115782,(067)4119466

•	 Электромеханик для	 обслуживания	 сместительного	
комплекса	(цемент)	срочно	требуется	в	компанию	ООО	
Цемстройсервис.	З/п	6000грн	067)4632981ОлегЛеонти-
евич

•	 Электромонтажники в	 строительную	 компанию,	 г.	
Киев.	 Мы	 предлагаем:	 официальное	 трудоустройство,	
достойную	 оплату	 труда,	 социальный	 пакет	 Иногород-
ним	предоставляется	жилье	067)3748393

•	 Электромонтажники срочно	требуются	в	строитель-
ную	 компанию.	 Объект	 в	 Житомирской	 области.	 Г/р	 с	
Пн.-Пт.,	5-ти	дневка,	Сб.,	Вс.-	выходные.	З/п	от	8000грн	
Жильё	предоставляется.	Трансфер	и	питание	обеспечи-
ваем.	050)4613318ВиталийАлександрович

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

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	прОдам	 1-нО	 кОм.кв.,	 2/2	 этаЖей,	 32м/0м/0м,	
г.ЖитОмир,	 ул.максютОва.	 цена	 532	 787	 грн.	
0978469626

•	прОдам	1-нО	кОм.кв.,	2/9	этаЖей,	29м/15м/7м,	
г.ЖитОмир,	р-н	крОшня,	ул.крОшенская.	цена	532	
787	грн.	0976948539

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	прОдам	 2-х	 этаЖный	 дОм,	 тернОпОльская	
Обл.,	 г.бучач,	ул.в.стуса,	16.	цена	2	431	694	грн.	
0673541353

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,	бердичівськОгО	
р-ну,	ЖитОмирськОї	Обл.	загальна	плОща	-	82	
кв.м,	ЖитлОва	-	40	кв.м.	+	літня	кухня,	гараЖ,	
сарай,	2	пОгреба.	ціна	дОгОвірна	0963003157

•	прОдам	1-нО	этаЖный	дОм,	ЖитОмирская	Обл.,	
бердичевский	 р-н,	 с.гришкОвцы,	 ул.чкалОва.	
цена	871	935	грн.	0677883949

•	прОдам	 1-нО	 этаЖный	 дОм,	 ЖитОмирская	
Обл.,	г.бердичев.	цена	340	600	грн.	0683226004

•	прОдам	 1-нО	 этаЖный	 дОм,	 ЖитОмирская	
Обл.,	пОпельнянский	р-н,	с.павОлОч,	лиски.	цена	
92	896	грн.	0661602416

•	прОдам	1-нО	этаЖный	дОм,	ЖитОмирский	р-н,	
с.заречаны.	0504118465

•	прОдам	 1-нО	 этаЖный	 дОм,	 ЖитОмирский	
р-н,	с.калинОвка,	ул.гриценкО.	цена	163	934	грн.	
0969844795

•	прОдам	2-х	этаЖный	дОм,	ЖитОмирская	Обл.,	
пОпельнянский	 р-н,	 с.мирОлюбОвка,	 ул.	 леси	
украинки.	цена	601	093	грн.	0976909940

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	прОдам	или	сдам	в	аренду	земельный	учас-
тОк	2	га,	чернОзем,	Окраина	ЖитОмира	(р-н	хим-
вОлОкнО).	0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

•	прОдам	участОк	пОд	Жилую	застрОйку,	Жи-
тОмирская	Обл.,	г.бердичев,	ул.	Олега	регОтуна.	
цена	68	306	грн.	0952835136

•	прОдам	участОк	пОд	Жилую	застрОйку,	Жи-
тОмирский	 р-н,	 с.тетеревка.	 цена	 601	 093	 грн.	
0971017755

•	 Участки и	 строения	 в	 Геническе,	 Генкорка,	 1	 линия,	
в	актах	на	собственность	от	10	сот.,	до	5	га.	Возможны	
бартер,	рассрочка.	Цена	земли	от	35000	грн/сотка;	стро-
ений	от	5000/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	мой-
кой	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 

3.2. автомобілі. Продам 

•	микрОавтОбус	грузОвОй	(дО	3,5т)	FIat	Ducato	
груз.,	1999	г.в.,	2.8	л,	305	тыс.км.	г.винница.	цена	
112	929	грн.	тОрг.	Обмен	0684734071

Продам авТомоБиль ЗаЗ SeNS Под выПлаТу + 
каско. 0978959618

3.3. автомобілі. Куплю 

викуП авТомоБілів Будь-яких марок, в Будь-
якому сТані, Після дТП, не роЗмиТнені, Про-
Блемні. дорого. 0976484669,0635852350

куПим ваш авТомоБиль на выгодных для 
вас условиях, в короТкие сроки. воЗможна 
ПокуПка кредиТных, ПроБлемных, После дТП 
авТомоБилей. 0962494994ярослав

куПлю авТо в Будь-якому сТані: ціле, Після 
дТП, ПоТреБуюче ремонТу, ПроБлемне, кре-
диТне, аресТоване, Будь-якої марки. евакуа-
Тор. швидко. 0731617000,0976646575

куПлю авТо віТчиЗняного аБо ЗаруБіжного 
вироБницТва. можливо Після дТП. швидко Та 
дорого. 0677459877,0672439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

•	б/у	 диск	 с	 шинОй	 для	 merceDes	 s	 140,	
Оригинальные	диски	р17	в	хОрОшем	сОстОянии.	
г.ЖитОмир.	цена	6	800	грн.	0931145917

граБарки ТракТорні, ТракТори, Прес-ПідБирачі, 
комБайни ЗерноЗБиральні, коПачки дворяд-
ні Та ін. с/г Техніка на Замовлення. широкий 
асорТименТ З/П. www.fermeraGro.com.ua. 
(0332) 767912 (луцьк); 0951703167;0665281360

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

•	кОмбайни	зернОзбиральні:	 "вОльвО",	 "клаас",	
"дЖОн	 дір",	 "массей-ФергюсОн",	 бурякОзби-
ральні,	 картОплезбиральні,	 прес-підбирачі,	 на	
замОвлення	із-за	кОрдОну,	мОЖлива	дОставка.	
0501849978,0987421737

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

•	 Косарки, грабарки,	підбирачі,	трактори	МТЗ,	комбайни	
зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	тех-
ніка,	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,	грунтофре-
зи,	 саджалки,	 косарки,	 гребки,	 копачки.	 Кормоподріб-
нювачі.	 Доставка	 по	 Укр.	 Запч-ни.	 Сайт:	 agrokram.com	
0980465090,0990465090

•	прес-підбирачі,	 кОмбайни	 зернОзбиральні,	
бурякОзбиральні,	 картОплезбиральні	 та	 ін.,	
мОЖлива	 дОставка,	 часткОве	 кредитуван-
ня.	 www.rustexno.com.ua,	 rustexno@maIl.ru.	
(050)9242613,	0505158585,0679040066

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

•	 Продам. Комбайн	Джон-Дір-1032,	жатка	3м;	оприску-
вачі	навісні	12-18м,	преси	квадратні,	тюки,	плуги	оборот-
ні	3-5	корпусні,	фреза,	картоплесаджалки	4-рядні,	карто-
пляний	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	кукур.	КМС-
6(8).	0677801439,0990556745

3.7. автозапчастини. Продам 

•	агрОзапчастини	дО	зернОзбиральних	кОмбай-
нів,	 Обприскувачів,	 кОсарОк,	 прес-підбирачів,	
картОплезбиральних	 кОмбайнів,	 картОплеса-
дЖалОк,	кОпачОк,	шини,	камери.	www.agrokom.
In.ua.	(063)9628236,	0676713553,0992012978

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

3.8. автозапчастини. Куплю 
•	 Куп. ретро	 мотоцикли,	 з/ч:	
М72,61,62;К750;Дніпро12,16;БМВ;	Харлей;ДКВ;ТІЗ;АВО;	
моделi	 з	 вед.колясками.	 Самовивіз.	
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 

•	бригада	 дівчат	 викОн.малярні	 рОбОти	 різнОї	
склад.,декОр.штукатурка,	 утепл.буд,	 кОрОїд,	
байрамікс.	0633571633,0982599951зОя.

•	викОнуємО	 всі	 види	 будів.	 рОбіт,	 будь-якОї	
складнОсті	 (внутр.	 та	 зОвн.,	 такОЖ	 включа-
ючи	 пОтОчні	 та	 капітал.	 ремОнти	 приміщень	
будь-якОгО	призн-ня).	швидкО,	якіснО,	надійнО,	
рОзумні	 ціни.	 валерій	 0982178707,	 Олександр	
0680198969,0636505862

•	стрОительствО	 деревянных	 дОмОв,	 бе-
седки,	 садОвая	 мебель.	 всё	 для	 ОбрабОт-
ки	 дерева.	 ОФис-магазин	 "деревянный	
двОр",	 ул.	 кОсмОнавтОв,	 11	 www.Domoy.In.ua	
0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 

•	лентОчные	 пилы	 –	 прОдаЖа	 нОвых,	 ремОнт	
старых	 (сварка,	 затОчка,	 развОдка).	 гарантия	
качества.	ул.	баранОва,	60.	0962461677

4.17. металопрокат, труби. Продам 

•	 Лист г/к	2-200мм	ст.3,09Г2С,	10-15ХСНД,	20,	20К,	35,	
45,	20Х,	40Х,	65Г,	РСА,	ХВГ,	25-30ХГСА,	У8А,	 інші.	По-
різка.	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;	 стрО-
пила;	 балки,	 штахетник,	 мОнтаЖная	 рейка	 и	
дрОвяные	 ОтхОды	 с	 пилОрамы.	 дОставка	 на	
дОм.	0673911769

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

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

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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РІЗНЕ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

0412-33-70-12, 067-410-81-37

автовишки, автокрану та екскаваторів, 
бульдозерів,самоскидів. Копання 
ставків. Перевезення негабаритів. 
Продаж піску, щебню, ґрунту.

Куплю авто вітчизняного або 

063-243-94-32, 068-790-50-05

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та 
дорого.
     Тел. : 067-745-98-77,

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

• техпомощь в дороге;
• все виды ремонтных работ;
• компьютерная диагностика.
г. Житомир, ул. Жуйко, 43.

Копання криниць

тел.: 067 395 74 41

доставка 
кілець від 

виробника, 

Здаються  і продаються

Т.: 067-411-97-03, 067-411-97-18

будинки.

Здаються подобово квартири

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

•	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

ПриваТний Займ. ПоЗики від 10 000 до 3 000 
000 грн. череЗ ноТаріальне оформлення 
Під 35% річних. вигідно, ПросТо, реально. 
0956910963,0988068438

•	 Швидкий експрес	 від	 приватної	 особи	 від	 10	 тис.	 до	
40	 тис.	 грн.	 Розгляд	 заявки	 -	 1	 година.	 12-15%	 річних.	
0992374604,0635099879

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

•	автОуслуги	 пО	 гОрОду,	 украине,	 рОссии,	 бе-
лОруссии.	 opel	 VIVaro	 грузОпОдъёмнОсть	 1,2	
тОнн.	Объём	грузОвОгО	Отсека	2700х1600х1400.	
мы	всегда	дОгОвОримся.	0985992107,0934602309

6.13. Ремонт техніки 

ремонТ холодильників, Заміна комПлекТую-
чих, ЗаПравка. якісТь, гаранТія. виїЗд По оБ-
ласТі. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	антени	 супутникОві.	 більше	 100	 каналів.	
підключення	 пО	 ЖитОмиру	 та	 Області.	 гаран-
тія,	 ОбслугОвування,	 прОшивка	 та	 ремОнт.	
м.ЖитОмир,	 вул.вітрука	 17б.	 сц	 пОлісся	 net.	
0963607722,0933129393,449131

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

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	проблем.	
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

7.6. Дитячі товари. Продам 

•	прОдам	детский	манеЖ.	0989094425

8. РіЗНе 

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	 Посівна кукурудза	укр.селекции.ФАО	230-310:	Оржи-
ца,	Яровец,	Любава,	Дніпровський	257СВ,	Солонянский.	
Ціна	400гр-1,25га.	0506344670

•	 Посівна кукурудза	укр.селекции.ФАО	230-310:	Оржи-
ца,	 Яровец,	 Любава,	 Дніпровський,	 Солонянский.	 Ціна	
450гр/га.	0506344670,0688926201

8.11. Промислове обладнання. Продам 
•	 Металошукачі від	1	до	5	метрів,	від	дешевих	до	про-
фесійних	 і	 багато	 іншого	 на	 сайті:	 detectori.com.ua.	
0965949996,0950437450

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

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

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

•	купуємО	 хОлОдильники,	 пральні	 маши-
ни,	 плити,	 телевізОри,	 кОмпютери,	 мОнітО-
ри	 та	 іншу	 пОбутОву	 та	 кОмпютерну	 тех-
ніку.	 стару	 абО	 не	 працюючу.	 самОвивіз.	
0634792504,0677035457,449131

8.23. інше. Продам 

вапнО	 гашене,	 негашене	 та	 для	 грунту.	
гуртОвий	 прОдаЖ.	 ОптОві	 ціни	 0672503812,	
0931897527

•	прОдам	 діючий	 бізнес-багетну	 майстерню	
в	 м.ЖитОмирі,пО	 ОФОрмленню	 в	 пластикОвий	
багет	картин	та	вишивОк.	прОдаЖ	в	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

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	 дру-
гую	 филателистическую	 продукцию.	 Куплю	 монеты	 и	
бумажные	деньги.	0637610940,0506389475

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

•	 Куплю телефонну	 будку,	 таксофон,	 ігрові/торгові	 ав-
томати	(типа	морський	бій,	газвода).	Старе	обладнання	
для	кафе,	СРСР.	0676884677

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 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

Ремонт та тампонаж свердловин
на воду
Житомир, пров. Парниковий, 8а

Тел.: (0412) 25-47-21
(067) 391-69-84
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квітня
неділя

3
квітня

понеділок

4
квітня

вівторок
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+ 8°
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743 748 748 746 746 744 749
ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ

гороскоп	на	тиждень	29	березня	-	4	квітня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Прислухайтеся до 

голосу інтуїції – це до-
зволить уникнути ба-

гатьох помилок у особистому 
та діловому спілкуванні.

ТЕЛЕЦЬ
Постарайтеся йти 

до мети і не відво-
лікатися, інакше потонете в 
численних рутинних справах 
і турботах.

БЛИЗНЮКИ
Можете досягти 

великих успіхів у ді-
ловій сфері. Доведеться до-
бряче попрацювати, але ро-
бота захопить вас, подарує 
щастя спілкування з цікави-
ми людьми.

РАК
Нарешті досягнете 

того рівня, до якого ви 
йшли довгим і важким шля-
хом. У вихідні постарайтеся 
добре виспатись і відпочити.

ЛЕВ
Доля подарує вам 

якийсь шанс, ймовір-
но, це нова робота або мож-
ливість змінити місце про-
живання.

ДІВА
Більшість перешкод 

або обмежень на ва-
шому шляху просто зникнуть, 
тож можете ставити перед со-
бою досить амбіційні цілі.

ТЕРЕЗИ
Присвятіть тиж-

день спокійній, звич-
ній роботі, уникайте переван-
тажень, краще не починати 
нових справ.

СКОРПІОН
Вдалий тиждень 

для підвищення 
професійного рівня та для 
кар’єрного росту. Не пропус-
тіть важливу інформацію, 
вона відкриє перед вами нові 
перспективи.

СТРІЛЕЦЬ
Час завершити 

справи, які ви дов-
го і завзято відкла-

дали. Можливо, вам зараз 
здається, що попереду ще 
купа справ, що з ними не-
можливо впоратися. Але це 
не так.

КОЗЕРІГ
Уважно стежте за 

атмосферою в колек-
тиві, постарайтеся не брати 
участі в інтригах.

ВОДОЛІЙ
Не «розпорошуй-

теся» на дрібниці. Не 
будьте надто вразли-

ві, ви ризикуєте пропустити 
щось вигідне.

РИБИ
Спрямуйте свої 

сили на те, щоб нала-
годити особисте життя, пода-
рувати радість собі, рідним і 
близьким.

�� Навесні діти ростуть в 
три рази швидше, ніж з серп-
ня до грудня.

Не раз доводилося чути, що 
батьки кажуть про своїх дітей: 
за весну і літо вони так «витяг-
нулися»! Чи відповідає дійснос-
ті думка про те, що діти ростуть 
навесні і влітку швидше? Бага-
то хто вважали це твердження 
досить спірним. Але зараз ан-
глійські вчені підтвердили цей 
факт. В результаті проведених 
ними досліджень встановлено, 
що в першій половині року діти 
ростуть утричі швидше, ніж з 
серпня до грудня.

�� Найпершою навесні зацві-
тає японська сакура (вишня).

Цвітіння чарівних дерев ви-
шні, або сакури справляє вели-
чезне враження не тільки в Япо-
нії. Починаючи з кінця березня 
(середини квітня – в залежності 
від кліматичної зони), парки і ву-
лиці різних міст наповнюються 
рожевими пелюстками і аромат-
ним квітковим запахом.

Оскільки вишня цвіте вели-
кими суцвіттями, вона симво-
лічно асоціюється з хмарами, а 
в японській культурі піддається 
сильному впливу буддизму та 
уособлює ефемерність життя.

�� Найбільше торнадо спо-
стерігається саме навесні.

Навесні виникнення смерчів 
спостерігається в п’ять разів часті-
ше і в переважно – в денний час. 
Це пов’язано з перебудовою ат-
мосфери з зимового на літній лад.

�� У рослин, навесні спра-
цьовує особливий «годинник».

Якщо зрізати гілку з дерева у 
березні і принести її додому, по-
ставити у воду і добре освітлю-
вати, гілочка дасть паростки. А 
от якщо зробити те ж саме з гіл-
кою дерева в листопаді – нічого 
не станеться, листя і бруньки не 
з’являться. 

цікаві факти про весну



Бебі Бос
Жанр:  мультфільм, сімейний
Семирічному Тіму не пощастило – в 

його родині з'явилася новонароджена 
дитина, яка забирає всю увагу собі. 
Хлопчик ревнує і ненавидить немовля. 
Але той виявляється зовсім не 
звичайним пупсом, а справжнім Бебі 
Босом! Він всіма командує, є частиною 
великої корпорації, може будь-якими 
засобами досягти своєї мети. А його 
мета одна – повернути любов до 
немовлятам, адже людям стали миліше 
цуценята... Якщо Бос провалить свою 
задачу, він назавжди залишиться в 
родині як немовля. 

могутні рейнджери
Жанр: бойовик, фентезі
П'ятеро різних підлітків-

старшокласників випадково 
потрапили на таємничий 
інопланетний корабель. Там вони 
отримують суперсили і стають 
Могутніми Рейнджерами. Друзі 
думають, що це все просто якась 
гра і є нереальним. Але коли 
їх рідному місту Енджел Гроув 
загрожує інопланетна загроза, 
підлітки розуміють, що саме вони 
повинні врятувати його. Тільки разом 
Могутні Рейнджери зможуть здолати 
неймовірно сильного противника.

рибки
Жанр: мультфільм, сімейний
Після атаки акул Ліхтар і 

Іглобрюшка втратили свого товариша 
восьминога Оллі. І вони попливуть на 
пошуки друга в безмежному океані, 
в чому їм допоможе веселий скат 
Креш. Протягом свого небезпечного 
подорожі вони переживуть купу 
пригод, дізнаються дуже багато про 
величезному океані і познайомляться 
з неймовірною кількістю жителів 
водних глибин. Але головна мета 
друзів - знайти восьминога Оллі, і 
вони зроблять все, щоб відшукати 
свого друга.

демон всередині
Жанр: жахи
Молодий Остін Тільда   і його батько 

працюють паталогоанатомами в 
невеликому провінційному містечку, 
розташованому на заході країни. Остіну 
доводиться щодня ламати голову над 
тим, як загинула та чи інша людина, 
допомагаючи тим самим поліцейському 
розслідуванню. Цього разу героєві 
належить розслідувати загибель молодої 
і красивої жінки. Поки що відомо лише її 
ім'я: Джейн Доу. Ким вона була за життя? 
Чому і як її вбили? Але Остіну навіть в 
голову не приходить, наскільки страшні 
таємниці чекають його попереду ...

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

Житомирська філармонія ім. С. Ріхтера

«Король-Олень»
31 березня

Початок о 19.00

«Троє поросят»
01 квітня

Початок о 12.00

«Любов та ненависть 
у Вероні»
17 березня

Початок о 19:00

«Ханума»
01 квітня

Початок о 19.00

«Занадто одружений 
таксит»

04 квітня
Початок о 19.00

«Принцеса-стрибунка»
01 квітня

Початок об 11.00 та 13.00

«Всі миші люблять сир»
26 березня

Початок об 12.00 та 14.00


