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У Житомирі 
кондиціонери руйнують 
архітектуру міста

«Паспорт» для чотирилапого: 
уперше в Житомирі розпочалося 
чіпування котів і собак

ЗаБаГанкИ ЧИ реаЛіЇ: 
який сюрприз у платіжках за 
газ отримають житомиряни?  

Абонплата за газ – черговий комунальний «сюрп-
риз» від влади для українців. Скасують чи ні 
скандальне рішення? Скільки доведеться плати-
ти якщо постанову залишать у силі? с. 5

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА!
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36500 грн
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www.linza-fielmann.com.ua        www.optika-fielmann.uawww.linza-fielmann.com.ua        www.optika-fielmann.ua

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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Анастасія Кузьмич

Під час другого 
пленарного засі-
дання дванадцятої 
сесії Житомирської 
міської ради 4 квітня 
депутати затверди-
ли План зонування 
міста і надали дозвіл 
на розробку проекту 
землеустрою щодо 
встановлення (зміни) 
меж Житомира.

Як пояснив на брифінгу місь-
кий голова Сергій Сухомлин, це 
дуже важливі для міста питання, 
оскільки в Житомирі протягом 
багатьох років не приймався Ге-
неральний план.

«Генплан прийнятий і одні-
єю з його складових є план зо-
нування. Сьогодні депутати під-
тримали питання, в тому числі 
– по Бульвару», – пояснює мер.

За його словами, цю зону по-
значили як зону рекреації, що 
унеможливлює подальшу забу-
дову території Бульвару. До зони 
рекреації включили земельну 
ділянку за адресою бульвар Ста-
рий, 14, яка передана в оренду 
ТОВ «Інвестиційні технології».

Також під час цього засідан-
ня депутатський корпус прого-

лосував за надання дозволу на 
розробку проекту землеустрою 
щодо встановлення (зміни) меж 
Житомира.

«Я не нагадуватиму всіх ню-
ансів, які у нас є з Оліївкою, – ко-
ментує Сергій Сухомлин, – коли 
в районі Міськмолзаводу Оліїв-
ська сільська рада дає територію 
для будівництва багатоповерхів-
ки, а місто змушене підключа-
ти ці будинки до своїх мереж... 
Таких питань багато. Якщо ми 
візьмемо в бік Глибочиці, то за 
вулицею Параджанова і, фак-
тично, до кільцевої – землі так 
званого "запасу", які не входять 
до Глибочицької сільської ради, 
але нам ці землі потрібні для 
розвитку міста».

Міський голова ділиться, що 
наразі індустріальний парк має 
площу всього 24 га, і вся ця ді-
лянка уже практично зайята:

«Зараз ми відводимо додат-
ково 10 га, а далі – або землі Мі-
ністерства оборони, або землі за-
пасу. І нам необхідно прийняти 
рішення, щоб розширити кор-
дони Житомира, не обмежуючи 
інтереси сільських рад».

Після  розробки проекту 
землеустрою щодо встановлення 
(зміни) меж Житомира він буде 
затверджений на сесії міської 
ради, а потім – погоджений з об-
лрадою та Верховною Радою.

Аналогічні процедури свого 
часу вже пройшли такі міста як 
Вінниця, Львів, Суми тощо.

Юлія Довбня

У Житомирському 
центрі захисту тварин 
3 квітня вперше домаш-
нім улюбленцям поча-
ли вживлювати спеці-
альний чіп. На цьому 
носії міститься інфор-
мація про тварину, на-
явність у неї щеплень, 
дані про власника та 
власний код тварини.

Такий документ не можна ані 
загубити, ані підробити. А якщо 
чотирилапий заблукає – його 
швидко повернуть власникам.

У «Центрі захисту тварин» за-
значають: чіпування – це контр-
оль та регулювання чисельності 
безпритульних тварин і реєстра-
ція домашніх собак.

«Чіпування собак дасть мож-
ливість оперативно знаходити 
власників загубленої тварини 
завдяки зчитуванню інформації 
з чіпу, перетинати кордон із тва-
риною відповідно до європей-

ського законодавства, контролю-
вати чисельність безпритульних 
тварин у місті, їхню вакцинацію 
та проведення протипаразитар-
них заходів», – наголосив засно-
вник проекту Animal-id.info Ві-
ктор Копач.

Також кожен житомирян 
може прийти до Центру захисту 
тварин, де абсолютно безкоштов-
но «прочіпують» його чотирила-
пого друга. Адже саме завдяки 
проектній пропозиції в Бюджет 
участі щодо «Зменшення без-
притульних тварин у місті», у 
місті мають методом чіпування 
ідентифікувати 5000 особин.

Першою в «черзі» на вжив-
лення чіпу стала німецька ві-
вчарка Клайда, якій шість років.

Як стверджують ветеринари 
процедура вживлення чіпа без-
болісна та переносять її тварини 
досить легко, адже спеціальний 
чіп, не побачиш неозброєним 
оком, розташований на кінчику 
цієї голки.

«Чіпування тварин важливе 
не для собак, а для людей, – по-
яснила начальник управління 
охорони здоров’я Житомирської 
міської ради Марія Місюрова. – 
Чіпуванням, стерилізацією, іден-
тифікацією тварин ми вбережемо 
людей від небезпечних хвороб».

У Житомирі поки що не вводитимуть 
мораторій на перейменування вулиць

«Паспорт» для 
чотирилапого: уперше  
в Житомирі розпочалося 
чіпування котів і собак

Анастасія Кузьмич

На друге пленарне засі-
дання дванадцятої сесії Жи-
томирської міської ради 4 
квітня виносилося питання 

щодо заборони переймену-
вання топонімічних об’єктів 
у Житомирі.

Однак міський голова Сер-
гій Сухомлин повідомив, що 
під час голосування на комісії 
не вистачило одного голоса:

«Погоджувальна рада ре-

комендує зняти даний проект 
рішення на доопрацювання».

З огляду на це рішення 
«Про введення мораторію 
щодо перейменування то-
понімічних об’єктів в місті 
Житомирі» зняли з порядку 
денного.

Як змінилося зонування Житомира 
й навіщо місту додаткові території?

У четвер, 6 квітня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної науко-
вої бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться десяте засідання «Клубу 
експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Реформація у Євро-
пі і реформи в Україні»

У ході засідання експерти і гості студії обговорять такі питання:
- у чому полягав і у чому полягає феномен європейської Реформації;
- чому Україну обминув процес протестантизму;

- які висновки та уроки повинно засвоїти українське суспільство з до-
свіду Реформації 500-річної давнини.

На ці та інші питання відповідатимуть учасники та гості телеефіру.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клубу експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30 
Тема телевізійного ефіру: «Реформація у Європі і реформи в Україні»
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коли зроблять 
сквер на київській?

Скандальне будівництво 
12-поверхівки в Житомирі

Маргарита Кот

Судові суперечки 
навколо землі, що на 
розі вулиць Театраль-
ної та Київської у 
Житомирі, продовжу-
ються вже близько 
чотирьох років. Нині 
сквер обгороджено 
новим банером.

Уже декілька років навколо 
ділянки на Київській, 6 у Жи-
томирі триває напружена си-
туація. Восени 2014 року пред-
ставники громади міста разом 
із активістами демонтували там 
конструкцію майбутнього су-
пермаркету АТБ і відтоді між 
ними тривають суди.

Близько року тому ділянку 
по всьому периметру огородили 

зеленим будівельним парканом. 
Тоді, у квітні, ініціативні жито-
миряни почали розчищати те-
риторію майбутнього скверу. У 
планах активістів було не лише 
встановити фонтан та озеленити 
це місце, а й розмалювати стіну 
сусіднього будинку у відповідній 
тематиці. Але через деякий час і 
ці роботи припинилися.

Вже наприкінці лютого 2017 
року громада міста виграла суд у 
справі скандального будівництва 
по вулиці Київській, 6.

Декілька днів тому, 29 берез-
ня, перед парканом робітники 
поставили нову банерну сітку 
із логотипом та написом «Ми 
любимо Житомир! Житомир – 
це ми!».

Начальник управління міс-
тобудування, архітектури та 
дизайну міського середовища 
Житомирської міської ради Єв-
генія Черкасова розповіла, що 
новий банер поставили, аби по-
кращити зовнішній вигляд час-
тини вулиці.

«Поки лише закрили бу-
дівельний паркан банерною 
сіткою. Доки суди повністю 
не закінчаться, будівництва не 
буде…», – додала пані Черкасова.

Житомиряни усе ж сподіва-
ються, що скверу таки «дадуть 
раду», і центральна частина міс-
та розпочне нове – гарне й спо-
кійне – життя.

Жанна Беркута

Мешканці кількох 
будинків на проїзді 
Турульського  протес-
тують проти будівни-
цтва 12- поверхівки. 
Будівництво розпо-
чалося у дворі в 3,5 
метрів від дитячого 
садка. Територію на 
даний момент лише 
обгородили.

Мешканці навколишніх бу-
динків переконані, що власники 
ділянки протизаконним шля-
хом розпочали будівництво. 
Вони розмістили петицію на 
сайті міської ради з проханням 
зупинити цей безлад. Автор до-
кументу запевняє, що 14 берез-
ня за адресою Тутковського, 10 
розпочали зводити паркан для 
того, щоб обгородити терито-
рію на якій хочуть побудувати 
однопід’їздний будинок з 12-ма 
поверхами.

«Жодної інформації щодо 
початку будівництва не було 
надано, хоча, згідно зі статтею 
Конституції України "Про пла-
нування та забудову" (ст. 18) – це 
порушення! Зараз територія ого-
роджена парканом. Ми впевнені, 
що дозволи на початок будівни-
цтво були видані шляхом коруп-
ції і ми не повинні закривати на 
це очі», – зазначає автор петиції 
Денис Любченко.

Також занепокоєні мешканці 
переконують, що це місце для 
будівництва є непридатним. 
Будівництво відбувається на ко-
мунікаціях, які хочуть за 10 днів 
перенести та до кінця місяця за-
лити фундамент.

Самі ж люди, які мешкають 
навколо, побоюються, що під час 
роботи можуть руйнуватися й 
їхні будинки, до того ж за кілька 
метрів від будівництва розміще-
но дитячий садочок. «Я прожи-
ваю в будинку, що знаходить-
ся найближче до будівництва. 
Йому 32 роки, і я впевнена, що 
наш будинок не витримає будів-
ництва» – розповіла Ірина, одна 
з місцевих мешканок.

Представник забудовника 22 
березня прибув на акцію про-
тесту мешканців. Він запевняє, 

що ділянку вони придбали ще 
у 2007 році. При собі він мав де-
кларацію, яка повідомляє  про 
початок виконання підготовчих 
робіт на ділянці. Та за словами 
мешканців, після мітингу робіт-
ники та забудовники більше не 
з’являлися на місці будівництва і 
не розпочинали роботи.

Євгенія Черкасова, головний 
архітектор Житомира, переко-

нує, що із правовим питанням 
у забудовників усе врегульовано. 
«У 2007-у році дану ділянку зем-
лі забудовники придбали на аук-
ціоні. На підготовку будівничих 
робіт вони мають дозвіл, а от на 
самі будівельні роботи дозволу у 
них немає» – говорить вона.

Тож чим закінчиться проти-
стояння мешканців двору та за-
будовників – вирішить лише час.

Запровадження 
абонплати за газо-
постачання – злочин

З 1 квітня 40% українців спла-
чуватимуть за газ більше: На-
ціональна комісія, що здійснює 
регулювання у сферах енергетики 
та комунальних послуг (НКРЕКП) 
запровадила так звану абонп-
лату за підключення до системи 
газопостачання, відокремивши 
її від сплати за використаний газ. 
Унаслідок цього середня плата за 
споживання палива має зарости 
у 2-5 разів, передусім для тих, хто 
не має лічильника, використовує 
газ лише для приготування їжі та 
користується послугами невеликих 
газорозподільних компаній. Най-
більш відчутно ця новація вдарить 
по найбідніших громадянах, яких в 
Україні більш ніж половина.

Мотивуючи таке рішення на-
чебто необхідністю підвищити 
прозорість тарифоутворення та 
стимулювати громадян економити 
паливо, регулятор насправді вко-
тре подбав про інтереси олігархів, 
які фактично монополізували 
забезпечення населення не лише 
електрикою, а й газом. Дозволив-
ши Рінату Ахметову заробити на 
вугільній формулі «Роттердам+», 
через яку українці переплатили 
близько 10 млрд грн за електро-
енергію, нині влада взялася при-
множувати статки арештованого 
у Відні Дмитра Фірташа. Саме він 
контролює більшість газорозпо-
дільних підприємств – облгазів. 
Їхня загальна виручка цього року 
завдяки запровадженню абонп-
лати має зрости до 24,15 млрд грн

При цьому НКРЕКП сором- 
язливо мовчить про те, що труби, 
за підключення до яких нас змуси-
ли платити, належать державі, а не 
облгазам, а побудова та утримання 
газорозподільних мереж і так фі-
нансується платниками податків. 
Українців змушують двічі платити 
за встановлення газових лічильни-
ків (вартість цієї послуги закладена 
в тарифі на газ, але люди вимушені 
власним коштом оснащувати квар-
тири приладами обліку, бо газо-
розподільні компанії, спираючись 
на рішення НКРЕКП, відмовляють-
ся це робити), така подвійна оплата 
утримання газових мереж має геть 
цинічний вигляд.

Найбільш обурює те, що ці «схе-
ми» Нацкомісії – абсолютно без-
карні та, ймовірно, санкціоновані 
«згори». Такі дії НКРЕКП та влади, 
що їх покриває, є злочином проти 
українців. Влада має припинити 
обслуговувати інтереси олігархів.

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»
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Моя женская энергия:
управляй своей 
жизнью

Как нелегко поверить в то, что каждая 
из нас, леди, действительно сама может 
управлять своей жизнью. Да, да именно так.

Мы сами можем выбирать мужчин, 
которые нам нравятся, а не наоборот. Мы 
можем решить, каких высот нам достичь, 
а что оставить без внимания. И самое 
главное – я хотела бы, чтобы каждая из 
нас вспомнила, (если знала), или узнала, 
если слышит об этом впервые, что каждая 
Женщина обладает уникальной энергией, 
которая способна менять мир вокруг нее.

Подарить подарок. Пусть это будет 
подарок без повода. Маленькая статуэтка 
или любой другой мелкий сувенир. 
Проявив к кому-то знак внимания, Вы 
наполнитесь сами. Помните: женщина – 
дающая. Отдавая – наполняется.

Вот я, например, получаю намного 
больше энергии от того, когда дарю 
подарок! Я чувствую энергию уже с того 
момента когда приходит сама идея, затем 
я планирую, хожу по магазинам, выбираю, 
подбираю (подойдёт ли это данному 
человеку...) или лучше купить, что-то 
другое? Например, когда я заграницей, я 
больше делаю подарков для мужа и семьи, 
чем для себя....также друзьям, коллегам.

Помню, как-то перед новогодними 
праздниками полетела в Швейцарию, 
за новогодними подарками родным. 
И однажды, проходя мимо выставки 
новогодних игрушек, заметила маленьких 
стеклянных ангелочков в атласной 
красивой упаковке. Именно в этот момент я 
вспомнила о своих дорогих Леди из центра 
«Эгоистина», честно, я тут же попросила 
продавца упаковать мне 12 ангелочков.... 
Рассчитываясь, продавец неожиданно 
сделал и мне подарок – декоративную 
большую свечу (я коллекционирую свечи, 
но он, естественно, об этом не знал). Вы не 
представляете, как мне было приятно – и 
подарки девчонкам купила, и мне подарок 
сделали! Но суть в другом, когда, наконец, 
мы встретились за обедом «Эгоистины» 
и я раздала нашим Леди эти маленькие 
сувениры – волна успешной, счастливой 
энергии «накрыла» меня.... знаете, это 
нужно почувствовать, как было приятно – 
искренне, от души.

Дарить подарки – это удовольствие 
ничуть не меньшее, чем получать их. 
А иногда – даже большее. Потому что 
человек, получив подарок, радуется, а 
его радость и положительные чувства 
передаются, наполняя именно Вас женской 
сильной энергией!

Подарки могут быть совершено 
разными, главное – чтобы вы чувствовали 
и дарили их только с положительными 
эмоциями..... И мой подарок Вам – эта 
рубрика, которую я веду для Вас уже более 
года и делюсь с Вами самым интересным!

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

КолонКаЗабаганки чи реалії: 
який сюрприз у платіжках за 
газ отримають житомиряни?

Марина Михальчук

З 1 квітня в Укра-
їні ввели абонплату 
за газ. Таке рішення 
Національної комі-
сії, що здійснює дер-
жавне регулювання 
у сферах енергети-
ки та комунальних 
послуг спричинило 
жваве обговорення 
як серед пересічних 
громадян, так і се-
ред політиків.

Як це впливає на гаманець 
українців, дізнавалися журна-
лісти газети «20 хвилин».

Відтепер споживач має 
платити фіксовану суму за об-
слуговування газових мереж і 
зменшену ціну за кубометр 
газу – це дві окремі складо-
ві платіжки за газ. Основний 
тариф зменшується через 
виведення з нього плати за 
транспортування і розподіл 
газу (було 6,789; стало 6,120 
грн/кубометр). При цьому за 
послуги з доставки газу вво-
диться фіксована абонплата, 
що залежить від регіону (об-
лгазу) та пропускної здатності 
лічильника.

Українці вкрай обурені 
таким рішенням. Спожива-
чі запевняють, що з них і так 
знімають за комунальні по-
слуги «три шкури», а тепер 
ще й вводять абонплату за газ. 
Офіційний коментар з цього 
приводу у ПАТ «Житомираз» 
ми не отримали. Експерти ж 
вважають таке рішення регу-
лятора невиваженим і незба-
лансованим.

Андрій Герус, колишній 
член НКРЕКП, член правлін-
ня бізнес-ради проекту «Ціна 
держави»: «Зміна правил по-
зиціонується як реформатор-
ське рішення, мета якого – від-
окремити ціну газу від тарифу 
облгазу. Але критичної необ-
хідності робити це саме в та-
кий спосіб – через встановлен-
ня підвищеної абонентської 
плати – не було. Можна було 
просто відділити ті 13% тари-
фу облгазу, які раніше “сиді-
ли” у тарифі на газ.

Наслідок нововведення – 
тариф облгазу із введенням 
абонплати зросте на 40-200 

грн. Це означає, що на цю 
ж суму у більшості випадків 
зросте сумарний рахунок 
споживача.

Найбільше таке зростан-
ня буде у невеликих квар-
тирах з газовими плитами з 
незначними обсягами спожи-
вання газу: плюс 40-80 грн на 
місяць. Ужгород відмовився 
від централізованого опален-
ня й перейшов на автономне. 
Введення абонплати його за-
чепить найбільше – рахунки 
зростуть на 150 і більше гри-
вень на місяць.

Рахунки зменшаться лише 
у великих будинків, котрі спо-
живали дуже великі обсяги 
газу.

Щодо субсидій. На тариф 
на газ субсидія діятиме й далі, 
на відокремлену абонплату – 
ні. Сплачувати її потрібно буде 
лише “живими грошима”.

Місцеві ради поки що на-
магаються розібратися з нови-
ми правилами оплати за газ, 
однак перші ознаки того, що 
рішення НКРЕКП може ви-
кликати спротив, уже є. Івани-
чівська районна рада ухвалила 
звернення до керівництва дер-
жави з вимогою скасувати або-
нентську плату за газ.

Чи буде хвиля подібних 
рішень рад – важко спрогно-
зувати. Тут не потрібно хвилі 
судових позовів, достатньо 
одного, який буде задоволено 
судом.

Після усіх попередніх рі-
шень про підвищення тари-
фів з черговими тарифними 
новаціями потрібно бути 
дуже обережними. Навіть 
якщо проводити такі зміни і 
встановлювати абонплату, то 
чому не можна такі рішення 
приймати за рік до вступу у 
дію? Зараз є тисячі домогос-
подарств, які окрім газового 

котла встановили твердопа-
ливний, і тому газом корис-
туються мало. Але абонплату 
платитимуть по повній».

Аналітики вважають, що 
встановлювати тарифи пови-
нен професійний і незалеж-
ний орган, а не місцеві ради.

Карел Хірман, експерт 
Стратегічної групи радників з 
підтримки реформ (SAGSUR): 
«Встановлювати тарифи по-
винен професійний і неза-
лежний орган. Місцева влада 
не має ані розробленої мето-
дики, ані достатньої кількості 
персоналу. Тарифи можуть 
стати предметом політичних 
маніпуляцій і непрозорих 
місцевих інтересів. Крім того, 
це рішення не створює стій-
ких умов для роботи теплоко-
муненерго.

Нововведення незрозуміле 
для великих іноземних інвес-
торів у сфері центрального 
опалення. Для мінімізації ри-
зиків необхідно, щоб рішення 
місцевої влади підлягало схва-
ленню регулятора – НКРЕКП».

На основі даних НАК 
«Нафтогаз України» експер-
ти «VoxConnektor» зафіксу-
вали усі варіанти абонплати 
по кожному з підприємств 
України за місяць. Своєю 
чергою журналісти «20 хви-
лин» визначили 3 області, 
міста України, мешканці яких 
сплачуватимуть найбільшу та 
найменшу абонплату за газ, і 
звичайно, скільки викладуть зі 
своїх кишень житомиряни.

Найбільшу абонплату за-
платять мешканці:

1. Міста Вінниця – 
ТОВ «Газпостачсервіс» – плата 
за послуги розподілу при-
родного газу (абонплата), грн/
місяць: лічильник G1,6 – 175,5, 
лічильник G2,5 (і без лічиль-
ника) – 280,8, лічильник G4 – 

421,1, лічильник G6 – 701,9;
2. Київської області – 

ТОВ «Газовик» – плата за по-
слуги розподілу природного 
газу (абонплата), грн/місяць: 
лічильник G1,6 – 122,9, лічиль-
ник G2,5 (і без лічильника) – 
196,6, лічильник G4 – 294,9, лі-
чильник G6 – 491,6;

3. Івано-Франківської 
області – ПАТ «Тисмени-
цягаз» – плата за послуги 
розподілу природного газу 
(абонплата), грн/місяць: лі-
чильник G1,6 – 80,0, лічиль-
ник G2,5 (і без лічильника) – 
128,0, лічильник G4 – 192,0, 
лічильник G6 – 320,0.

Найменшу абонплату за-
платять мешканці міст:

1. Міста Чернігів – 
ПАТ «Чернігівгаз» – плата за 
послуги розподілу природ-
ного газу (абонплата), грн/
місяць: лічильник G1,6 – 38,0, 
лічильник G2,5 (і без лічиль-
ника) – 60,8, лічильник G4 – 
91,1, лічильник G6 – 151,9;

2. Міста Київ – ПАТ «Ки-
ївгаз» – плата за послуги 
розподілу природного газу 
(абонплата), грн/місяць: лі-
чильник G1,6 – 28,7, лічиль-
ник G2,5 (і без лічильника) – 
45,9, лічильник G4 – 68,9, 
лічильник G6 – 114,8;

3. Міста Тернопіль – 
ПАТ «Тернопільміськгаз» – 
плата за послуги розподілу 
природного газу (абонплата), 
грн/місяць: лічильник G1,6 – 
25,0, лічильник G2,5 (і без лі-
чильника) – 40,0, лічильник 
G4 – 60,0, лічильник G6 – 99,9.

Втім, мешканці міста 
Житомир мають сплати-
ти за такими показниками: 
ПАТ «Житомиргаз – плата 
за послуги розподілу при-
родного газу (абонплата), грн/
місяць: лічильник G1,6 – 43,2, 
лічильник G2,5 (і без лічиль-
ника) – 69,1, лічильник G4 – 
103,6, лічильник G6 – 172,7.

Особливо сильно тариф 
зросте для тих споживачів, які 
використовують газ для при-
готування їжі і не мають інди-
відуального лічильника G1.6. 
Для тих, хто має лічильник 
G1.6 – зростання буде менш 
відчутним. А для споживачів, 
які використовують газ для 
опалення, оплата залишиться 
незмінною, а то й зменшиться.

На сьогодні досить важко 
уявити, як механізм діятиме 
на практиці і чи прийдуть нові 
платіжки уже в травні (за кві-
тень). Нині не до кінця зрозу-
міло, як новий механізм узго-
джуватиметься з субсидіями.
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До редакції газети 
«20 хвилин» звернули-
ся члени колективу 
Житомирського націо-
нального агроекологіч-
ного університету, ко-
трі обурені свавіллям 
керівника навчального 
закладу й ствержують, 
що внаслідок його дій 
університет занепадає, 
а викладацький склад 
піддається пересліу-
ванням.

Трудовий колектив 
університету повстає  
проти ректора

Як розповів доктор сільсько-
господарських наук, професор 
Віктор Бурлака, те, що команда 
ректора університету подає як 
рефоми, насправді є заходами 
задля знищення професорсько-
викладацього складу, котрий 
формувався протягом не одного 
десятиліття. За рік в умовах скан-
дальної психологічної ситуації 
ректором було звільнено сім док-
торів наук та сорок доцентів.

«Однією з причин юридич-
но необґрунтованого та приниз-
ливого звільнення викладачів 
є розроблені Скиданом (Олег 
Скидан – ректор Житомирського 
національного агроекологічного 
університету – прим. ред.) та його 
командою драконівські контр-
акти, які повністю розв’язують 
руки адміністрації, – розповідає 
Віктор Бурлака. – Повністю зне-
хтувано галузевою угодою, а кон-
курс проводиться не у відповід-
ності до положення, а на власний 
розсуд Скидана: “Свій – чужий”. 
Вихід, на мій погляд, лише один: 
на збори трудового колективу 
має бути винесено лише одне 
питання: відповідність Скидана 
займаній посаді», – переконаний 
професор.

На думку Віктора Бурлаки, 
втрати університету в кількос-
ті кандидатів наук і професорів 
можуть стати фатальними для 
університету, який має статус на-
іонального.

«А якщо до цього ще й додати 
закриття відділу аспірантури та 
незадовільну роботу спеціалізо-
ваної ради із захисту кандидат-

ських та докторських дисертацій 
з економіки (за останній рік в раді 
не було захищено жодної дисер-
тації), то це може коштувати уні-
верситету втрати престижного та 
визнаного статусу національно-
го», – прогнозує доктор сільсько-
господарських наук.

«Боротьба з корупцією»  
як спосіб просування  
на посади «своїх»

Доктор географічних наук, 
професор Світлана Буднік роз-
повідає, що ще на посаді вико-
нуючого обов’язки Олег Скидан 
досить гучно звинуватив 9 викла-
дачів у корупції. Це було зробле-
но через місцеві ЗМІ, однак жод-
ного прізвища не назвали.

«Безпідставні звинувачення 
спочатку викликали лише по-
див, – згадує Світлана Буднік. – 
Зрозумілим все стало набагато 
пізніше, коли вже в статусі ректо-
ра Олег Скидан на провідні поса-
ди почав призначати друзів, тещ 
друзів і абсолютно випадкових, 
але так потрібних йому в його 
махінаціях людей. І якщо для 
звичайного обслуговуючого пер-
соналу (лаборанта, вахтера) зарп-
лат не вистачало, то собі, рідному, 
і своїм друзям Скидан у зарпла-
тах не відмовляв».

Крім цього, професор Буднік 
стверджує, що студентів універ-
ситету залучали до наклепів на 
викладачів.

«Не секрет, що окремі з них 
брали безпосередню участь в “об-
ливанні брудом” претендентів на 
посаду ректора та членів їхніх ко-
манд, розкидаючи по універси-
тету наклепницькі листівки. Так 
отримали свої місця в аспіран-
турі та місця роботи Олександр 
Лопатюк (колишній студент еко-
логічного факультету) та Євген 
Романюк (колишній студент тех-
нологічного факультету), – ствер-
джує Світлана Буднік. – Однак 
найбільше відзначився у своїх 
напрацюваннях екс-голова про-
фкому студентів Іван Мартинчук, 
який надзвичайно ефективно 
працював на Скидана під час 
передвиборчої кампанії, розпо-
всюджуючи газету “Субота” по 
технікумам та коледжам. За це й 
отримав таку бажану посаду про-
ректора з виховної роботи. Між 
іншим, і дотепер студентів залу-
чають до організації “анонімок” 
на викладачів під диктовку. Озву-
чать таку писанину на нараді – і 
ходи собі, шукай правди», – нарі-
кає доктор географічних наук.

Викладач звинувачує 
ректора університету в 
порушенні авторських прав

На думку доктора географіч-
них наук, професора Світлани 
Буднік, якщо людина запрошує 
широке коло фахівців створити 
для області концепцію охорони 
навколишнього середовища – 
це позитивний початок. Однак, 
за словами Світлани Буднік, до 
списку авторів матеріалів дода-
ли людей, котрі не брали участі 
у написанні тексту і поставили 
їхні прізвища перед прізвищами 
справжніх авторів. Потім ці ма-
теріали перенесли до відповід-
ної програми з охорони довкілля 
без згоди авторів, отримавши за 
цю програму гроші.

«Це не тільки плагіат, а й від-
вертий грабунок!» – обуюється 
професор.

«Рефоми», які  
знищують університет

Напередодні виборів ректора 
один місцевий журналіст навів 
характеристики претендентів на 
посаду ректора, де про нинішньо-
го очільника було сказано, що він 
наймолодший серед усіх. Однак, 
на думку колективу навчального 

закладу, молодість не завжди га-
рантує прогресивність.

«Нове можна будувати дво-
ма шляхами – спираючись на 
знання попередників й їхні до-
сягнення й не знаючи їх. У остан-
ньому випадку не виключено 
винаходити наново “велосипед” 
і відкривати закони Ньотона, – 
ділиться Світлани Буднік. – Ви-
ходячи з того, що перше, що зро-
бив молодий та енергійний Олег 
Скидан, опинившись ще тільки 
виконуючим обов’язки ректора – 
це здав на макулатуру архів на-
укових журналів, які університет 
збирав з початку свого засвоєн-
ня, то він явно збирається вина-
ходити “велосипед”», – іронізує 
доктор географічних наук.

На думку Світлани Буднік, цим 
самим Олег Скидан показав своє 
ставлення до науки взагалі й до на-
уковців університету зокрема.

«Парадоксально, але він ви-
магає від педагогічного колекти-
ву друкувати статті у журналах, 
які віднесені до науковометрич-
них баз і до яких відносяться й ті 
журнали, що він викинув на ма-
кулатуру. Де логіка, послідовність, 
прогрес? – знизує плечима профе-
сор. – До того ж журнали носили 
на вантажівку студенти! Яке вони 
отримають з цього виховання? Все 

це робилось під гаслом “енергое-
фективності й заощадження при-
родних ресурсів”. Який цинізм!»

На думку колективу агреоко-
логічного університету, який по-
встав проти чинного кервника, від 
дій нового ректора не спостеріга-
лося жодного прориву.

«Процес відкриття нових спе-
ціальностей – процедура довга й 
потребує наполегливості й від-
повідного підбору кадрів. Саме 
окремі дії представників керівни-
цтва, на мій погляд, гальмували 
цей процес в університеті, оскіль-
ки вони намагалися втерти “своїх” 
колег до ліцензування, підібрати 
саме прихильників, а не професі-
оналів, – ділиться доктор геогра-
фічних наук, професор Світлана 
Буднік. – Наприклад, екологічний 
факультет фактично перетворив-
ся на філію економічного. А гео-
графи в університеті взагалі ні до 
чого! Зооінженери в них добре ве-
дуть гідрологію й взагалі це “вод-
нікі”, а гідролог – та хто ж це такий 
й чого весь час чогось вимагає? 
Дуже шкода студентів, бо саме 
вони випробовують на собі такі 
нововведення! Наприклад, довес-
ти, що картографія та статистика 
повинні передувати гідрології – 
просто неможливо, не чують!» – 
розводить руками викладач.

Терпіти більше не в змозі: 
викладачі університету вирішили 
повстати проти ректора
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Попри те, що Жито-
мир складно назвати 
архітектурно визна-
чним містом і немож-
ливо порівнювати з 
Одесою чи Львовом, 
все ж і у нас можна зна-
йти красиві історичні 
фасади. 

Однак вони нині перебувають 
у досить плачевному стані через 
недогляд влади й недбалість самих 
житомирян.

Якщо зупинитися на розі 
вулиць Великої Бердичівської 
та Михайлівської і підняти очі 
на рівень ліхтарів, то можна по-
бачити досить цікаві, подеко-
ли оздоблені ліпниною фасади 
будівель, котрі істотно відріз-
няються від шаблонних радян-
ських «бетонних коробок».

Що «вбиває»  
житомирську архітектуру?

Однак якщо придивитися 
пильніше, то часто-густо ці ж таки 
фасади спотворюють кондиціо-

нери, котрі окрім того, що вигля-
дають не найкращим чином, ще 
й руйнють ліпнину через те, що з 
них постійно стікає вода. Та й там, 
де немає кондицінерів, свій відби-
ток добряче накладає час, оскільки 
через тривалий недогляд з буді-
вель починає просто осипатися 
штукатурка.

Ми поцікавилися у головного 
архітектора міста Євгенії Черкасо-
вої, чи збираються у цьому році 
якимось чином рятувати фасади в 
Житомирі.

«На цей рік заплановано закін-
чити капітальний ремонт Михай-
лівської. Минулого року ми збира-
ли всіх власників об’єктів торгівлі, 
громадського харчування, які зна-
ходяться на Михайлівській. Мова 
йшла тільки про заміну вивісок і 
реклами, яка знаходиться на фаса-
дах, відповідно до архітектурно-ху-
дожньої концепції. Реконструкція 
фасадів на цей рік не запланова-
на», – розповіла Євгенія Черкасова.

У той же час проблема конди-
ціонерів є болючою не тільки для 
Житомира зокрема й України за-
галом. Однак якщо наші фасади 
завішені білими «коробками», то 
в Європі вчаться боротися з цим 
явищем без шкоди комфорту 
мешканців. Досвід Європи пока-
зує, що розміщення кондиціоне-
рів на фасадах будівель є не тільки 
грубим «непорозумінням» у зо-

внішньому вигляді будівлі, але й 
негігієнічним, оскільки конденсат 
крапає на перехожих, зрошуючи 
не тільки одяг, але і неприкриту 
голову та обличчя.

Куди ховають  
кондиціонери в Європі?

Європейці так само, як і ми, 
знемагають від спеки влітку і 
також намагаються охолодити 
повітря в приміщенні. Конди-
ціонерів там нітрохи не менше, 
ніж у нас, проте в багатьох містах 
Європи місцева влада старанно 
«воює» з любителями заоща-
дити і розмістити обладнання 
ближче до вікна, тобто на фасаді 
будівлі. Як і у нас, в Європі по-
пулярні спліт-системи з винос-
ними блоками, але виносяться 
вони подалі від людських очей.

Так, у містах Франції конди-
ціонери заборонено вішати на 
фасадах будівель (вони встанов-
люються тільки на задній час-
тині будинків). Однак у деяких 
передмістях (наприклад, Каркас-
сон) таки можна зустріти «відмі-
тини» любителів комфорту, які 
встановлюють кондиціонер на 
фасаді. Проте це велика рідкість, 
оскільки муніципальна влада 
щосили намагається боротися з 
подібним явищем.

Влада Флоренції, Рима та ін-

ших італійських міст знайшли ви-
хід із ситуації та дозволила власни-
кам кондиціонерів розміщувати 
техніку на дахах або ж на балконах 
внутрішнього двору будівлі.

Також в європейських містах 
активно використовують мульти-
спліт-системи з декількома вну-
трішніми блоками, що дозволяє 
істотно скоротити кількість зо-
внішніх блоків-коробок, замінив-
ши їх одним-двома.

Приклад Європи дозволяє зро-
бити кілька висновків щодо най-
більш оптимального розміщення 
зовнішніх блоків спліт-систем:

- переміщення зовнішнього 
блоку на лоджію або балкон з 
подальшим їх маскуванням – ва-
ріант найбільш бюджетний для 
тих, хто не може собі дозволити 
інші варіанти;

- перенос спліт-систем на за-
дню частину будівлі або на дах, 
подалі від фасадів. Це може бути 
затратно через необхідність біль-
шої довжини системи відведення 
конденсату й електричних прово-
дів. Але варто зауважити, що для 
встановлення подібного обладнан-
ня на даху необхідно узгодити свої 
дії з ЖЕКом;

 - встановлення мульти-спліт-
систем для суттєвого зменшення 
кількості чужорідних «коробок» 
на будівлі. Правда, такі системи 
кондиціонування коштують наба-
гато дорожче. Крім цього, будуть й 
інженерні витрати (на придбання 
додаткових контролерів зовніш-
нього блоку, призначених для ре-
гулювання температурних режи-
мів і управління вентилятором/
компресорами).

Сумнівні «досягнення» 
ректора за майже  
два роки на посаді

Як розповіла професор Світ-
лана Буднік, протягом двох років 
«правління» чинного ректора у 
ЖНАЕУ:

- Університет залишили 7 
професорів та майже сорок кан-
дидатів наук;

- Повністю розбалансовано 
роботу спеціалізованої ради з 
економіки;

- Безпідставно об’єднувались 
або просто розформовувались ка-
федри університету;

- Провалено програму введення 
альтернативних технологій енер-
гозбереження. Йдеться про непра-
цюючий котел та виведення з ладу 
системи опалення в корпусах;

- Безпідставно готується до 
звільнення значна кількість обслу-
говуючого персоналу, замість якого 
планується скористатися послуга-
ми позавідомчої охорони;

- Під загрозою можливого 
звільнення вже другий рік поспіль 
опиняється понад 100 працівників. 
А хто залишиться у вузі, будуть 
вирішувати виключно Скидан, Ро-
манчук і Дем’яненко;

- Закрито університетську 
їдальню, замість якоі відкрито 

приватне кафе;
- Закрито університетський 

профілакторій.

В університеті цькують 
«неугодних» викладачів

Доцент кафедри менеджмен-
ту, кандидат економічних наук 
Петро Маслак стверджує, що 
основна проблема, яка на сьогодні 
існує в університеті – зневажливе 
ставлення ректора до людей. За 
його словами, з самого початку 
перебування на посаді Олег Ски-
дан чітко поділив колектив на тих, 
хто його підтримував на виборах, 
і тих, хто відверто виступав проти.

«Інакше кажучи, почалося не-
приховане зведення рахунків із 
тими, хто мав свою, відмінну від 
ректорської, позицію, – розповідає 
Петро Маслак. – Так залишив по-
саду голови спеціалізованої вченої 
ради доктор економічних наук, відо-
мий не лише на Україні професор 
Віталій Зіновчук. Не знайшлося міс-
ця в ЖНАЕУ одному з найуспішні-
ших ректорів, доктору економічних 
наук, професору Антону Малинов-
ському. Пішла з університету док-
тор географічних наук, професор 
Світлана Буднік. З метою звільнен-
ня з посади доктора сільськогоспо-
дарських наук, професора Віктора 
Положенця розформовано кафе-

дру селекції. Змушений був піти з 
університету і завідувач кафедри 
іноземних мов, доцент Едуард Ма-
ліновський, досвідчений викладач, 
який перебував на посаді завідую-
чого майже 20 років», – перераховує 
кандидат економічних наук.

Петро Маслак стверджує, що 
ректор порушує положення про 
проведення конкурсу, внаслідок 
чого майже 140 викладачів вузу 
лишилися у стані очікування: ві-
зьмуть на роботу чи ні?

«Чітко пам’ятаю передви-
борну промову Олега Скидана, в 
якій він обіцяє зберегти трудовий 
колектив, – згадує кандидат еко-
номічних наук Маслак. – А вже 
за декілька днів після виборів, у 
вузькому колі, Скидан заявив на-
ступне: “Хто не з нами, той проти 
нас. Ворогів потрібно знищувати”. 
З повною впевненістю заявляю, 
що цього принципу він дотри-
мується і дотепер. Безперечно, 
готується підґрунтя до подальшої 
необґрунтованої так званої опти-
мізації», – переконаний викладач.

На його думку, сьогодні по-
трібно проводити певну опти-
мізацію, скоротивши кількість 
проректорів і доцільно, мабуть, 
подумати про об’єднання факуль-
тетів, оскільки до цього часу опти-
мізація стосувалася лише обслу-
говуючого персоналу.

Разом з тим доцент кафедри 
менеджменту, кандидат еконо-
мічних наук Петро Маслак ствер-
джує, що зазнає переслідувань з 
боку керівництва університету.

«Я майже 20 років працюю в 
ЖНАЕУ і жодних претензій до 
мене як до викладача, так і до нау-
ковця висловлено не було, – розпо-
відає Петро Маслак. – Однак, шу-
каючи формального приводу для 
мого звільнення, Скидан створив 
комісію для перевірки моїх науко-
вих статей на плагіат. Так на вченій 
раді Олег Скидан озвучив цифру 
46% унікальності в статтях Петра 
Маслака. Причому, я був єдиним 
представником викладацького 
складу, що піддався цій принизли-
вій процедурі. Без перебільшення 
можу стверджувати, що у статтях 
самого Скидана такого плагіату ви-
явлено більш ніж достатньо (90%)».

За словами викладача, у статті 
«Органічне виробництво як ін-
струмент продовольчої безпеки» 
авторства Олега Скидана унікаль-
ність склала лише 4%, а у статті 
«Продовольча безпека як пріори-
тет аграрної політики:проблеми і 
перспективи» – 6%.

«Але хіба це справа керівни-
ка – порпатися у бруді та облива-
ти цим брудом колектив, яким він 
керує? Керівник має займатися 
стратегічними речами», – обурю-

ється Петро Маслак.
Однак кандидат економічних 

наук переконаний, що жодної 
стратегії у ректора університету 
немає.

«Про яку стратегію можна 
говорити, коли вперше на моїй 
пам’яті за 20 років в університе-
ті розмерзлися батареї? Про яку 
стратегію можна говорити, коли з 
чотирьох котелень, поставлених у 
Житомирі за програмою Євросо-
юзу, працює лише одна – на тех-
нологічному факультеті? І якщо 
альтернативна котельня у ЖІТІ – 
це факт, то у ЖНАЕУ – фейк, 
піар? Про яку стратегію можна 
говорити, коли за сумнівними 
підставами звільняють людей», – 
нарікає викладач.

Представникам професор-
сько-викладацького складу Жи-
томирського національного аг-
роекологічного університету не 
байдужа доля університету.

«Ми бачили період становлен-
ня, розбудови та розквіту вузу. І ми 
маємо з чим порівнювати ситуа-
цію нинішню. Нинішня ситуація 
є результатом недолугого керівни-
цтва, дешевого піару, окозамилю-
вання та зведення рахунків з “іна-
комислячими”. Але терпіти цього 
не збираємось», – підсумували в 
своєму зверненні трудовий колек-
тив навчального закладу.

У Житомирі кондиціонери 
руйнують архітектуру міста
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Чи вплине на економіку 
Житомирщини вільна 
торгівля України з канадою?

Анастасія Кузьмич

Верховна Рада 
України ратифікува-
ла угоду про вільну 
торгівлю між Укра-
їною та Канадою. 
Очікується, що це 
стимулюватиме укра-
їнських виробників 
випускати конкурен-
тоздатну продукцію 
та значно розширить 
діапазон експортних 
товарів.

З 2009 року Уряди України 
та Канади вели переговори 
щодо лібералізації двосторон-
ньої торгівлі. 14 липня 2015 
року переговорній групі від 
Уряду України на чолі із за-
ступником Міністра економіч-
ного розвитку і торгівлі – Тор-
говим представником України 
Наталією Микольською вдало-
ся успішно завершити перего-
ворний процес.

Як відомо, 11 липня 2016 
року Перший віце-прем’єр-
міністр України Степан Кубів 
та Міністр міжнародної тор-
гівлі Канади Христя Фріланд 
підписали Угоду про зону 
вільної торгівлі між Україною 
та Канадою.

У Житомирщини практично 
відсутні експортно-імпортні 
стосунки з Канадою

Що ж стосується ситуації 
«до», то можна сказати, що 
протягом останніх кількох ро-
ків торгово-економічні відно-
сини Житомирщини зокрема 
й України загалом з Канадою 
були не надто продуктивни-
ми. Так, за даними Головного 
управління статистики у Жи-
томирській області станом на 
січень поточного року зовніш-
ня торгівля товарами з цією 
країною була відсутня. Проте 
досить налагодженими можна 
назвати стосунки з країнами-
сусідами Канади.

Зокрема, до Сполучених 
Штатів Америки станом на 
перший місяць року Жито-
мирщина експортувала това-
рів на загальну суму 60,3 тисячі 
доларів. Ще продуктивнішою 
є співпраця з «морськими су-
сідами» – експорт товарів на 

179,2 тисячі доларів до Франції 
та 322,6 тисячі доларів до коро-
лівства Данія.

Найбільше ж станом на 
січень 2017 року експортні 
стосунки товарів у України 
налагоджені з Німеччиною 
(9546 тисяч доларів), Польщі 
(4401,6 тисяч доларів) і Білору-
сі (2856 тисяч доларів).

Що стосується імпорту, то 
із США надійшло товарів на 
207,3 тисячі доларів, з Фран-
ції – на 208,9  тисяч доларів, а 
з королівства Данія – на 258,5 
тисяч доларів.

Найбільше за вказаний про-
міжок часу до нас імпортували 
Угорщина (3714,9 тисяч дола-
рів), а також уже згадані Поль-
ща (2480,6 тисяч доларів) і Ні-
меччина (2436 тисяч доларів).

Загалом станом на січень 
поточного року Житомирська 
область ескпортувала товарів 
на загальну суму 37064,4  тися-
чі доларів, що складає 130,3% 
відповідно до анагічного пері-
оду минулого року, й отрима-
ла імпорту на 19922,6  тисяч 
доларів – 124,9 % відносно до 
січня 2016.

Дещо інша ситуація між 
Житомирщиною та Канадаю 
склалася щодо експорту й 
імпорту послуг. Щоправда, 
останні дані щодо співпраці 
на офіціному сайті Головного 
управління статистики у Жи-
томирській області датуються 
2015 роком.

Згідно з вказаними ста-
тистичними даними два роки 
тому Житомирщина експор-
тувала до Канади послуг на 
загальну суму 189,6 тисяч до-
ларів. Стосовно ж імпорту, то 
сума складає лише 8,4 тисячі 
доларів. Причому варто відзна-
чити, що у перші два квартали 
2015 року Канада взагалі не ім-
портувла до Житомирскої об-
ласті послуг, у той час як у ІІІ 
кварталі обсяг імпортованих 
послуг склав 5,9 тисяч доларів, 
а у ІV – 2,5 тисячі доларів.

Однак уже в найближчі 
роки ситуація може змінити-
ся, оскільки 14 березня цього 
року Верховна Рада України, 
272 голосами “за” ратифікува-
ла Угоду про вільну торгівлю 
між Україною і Канадою.

Угода про вільну торгівлю з 
Канадою передбачає дотриман-
ня прозорості для процедур ви-
значення походження товарів, 
розробки технічних регламен-
тів, оцінки відповідності.

Ратифікація Угоди сти-
мулюватиме українських ви-
робників випускати конку-

рентоздатну продукцію. А це 
розширить діапазон експорт-
них товарів, що своєю чергою 
позитивно вплине на еконо-
мічний розвиток держави.

Для набрання чинності 
Угода потребує ратифікації 
парламентами обох країн. На-
разі очікується голосування у 
Сенаті Канади (третє читан-
ня), підписання Президентом 
України та Генерал-губерна-
тором Канади відповідно, об-
мін ратифікаційними доку-
ментами.

Хто з українських 
виробників виграє від зони 
вільної торгівлі з Канадою

Андрій Забловський, керів-
ник секретаріату Ради підпри-
ємців при Кабміні:

«Верховна Рада ратифікува-
ла угоду про вільну торгівлю 
між Україною та Канадою.

Очікується, що ефект від 
дії зони вільної торгівлі з Ка-
надою Україна може відчути 
в перспективі 3-5 років, проте 
розраховувати на значний еко-
номічний потенціал поки що 
не доводиться.

Так, згідно з оцінкою На-
уково-дослідного економіч-
ного інституту Мінеконом-
розвитку, протягом перших 
п’яти років дії Угоди, експорт 
до Канади повинен збільши-
тися всього лише на $7 млн: 
з $29 млн у 2016 році до $36 
млн у 2022-му. За останні 
п’ять років експорт до Ка-
нади скоротився в чотири 
рази – зі $120 млн в 2011 році 
до $29 млн – у 2016-у.

До Канади Україна експор-
тує всього 0,08% від свого загаль-
ного експорту; тоді як у канад-

ському імпорті частка України 
становить усього 0,007%.

Незважаючи на такі не до-
сить оптимістичні прогнози, 
зона вільної торгівлі з Канадою 
(яка дає доступ на ринок з річ-
ним імпортом понад 547 млрд 
дол.) все ж таки дає для укра-
їнського бізнесу ряд переваг та 
можливостей, а саме:

• Отримання технічної до-
помоги пріоритетним секторам 
української промисловості у ви-
ході на північноамериканський 
ринок з фінансування 14 млн 
канадських доларів.

• Скасування усіх мит на 
українські промислові товари 
(окрім легкових автомобілів), 
які раніше становили від 2% до 
25% від вартості продукції.

• "Якір" для подальшого 
експорту та нарощування при-
сутності українських товарів на 
ринку США.

• Доступ до держзакупі-
вель, які відбуваються в Канаді.

• Розширення інвестицій-
них горизонтів.

У першу чергу, виграти від 
дії цієї Угоди можуть україн-
ські виробники продуктів хар-
чування з високим ступенем 
переробки продукції (конди-
терські вироби, соки, алкоголь-
ні напої, соняшникова олія 
тощо.), а також представники 
IT-галузі. Натомість, продо-
вжать діяти квоти для м’ясної 
та молочної продукції, пшени-
ці, ячменю, яєць, маргарину та 
арахісового масла, що відповід-
но обмежить можливості для 
відповідних українських ви-
робників постачати дану про-
дукцію на ринок Канади».

Матеріал підготовано у 
рамках співпраці з проек-
том «VoxConnector»

Леонід
ГроМік,

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

«Зелені» автомобілі  
За минулий рік кількість елек-

тромобілів на наших дорогах 
зросла у чотири рази. В Україні 
за 2016 рік зареєстровано 2593 
«зелених» авто: 1709 автівок на 
електротязі та 884 – з гібридною 
силовою установкою.

Таким чином, загальна кількість 
екологічних автівок в нашій країні 
досягла 3161. 

У Києві протягом 2016 року 
кількість зарядних станцій вирос-
ла з 38 до 136 «точок», на другому 
місці за розвитком інфраструктури 
Харків (92 зарядки). А загалом 
по Україні їхня кількість виросла з 
153 до 577 станцій, а чисельність 
швидкісних «з нуля» сягнула за 
рік 44 станцій. Тож зараз на одну 
зарядну станцію припадає при-
близно чотири електромобілі. 

Великою проблемою експан-
сії електромобілів в обласних 
центрах є відсутність зарядних 
станцій, а їх має бути мінімум 
десяток. Між тим, світові продажі 
авто на електротязі збільшились 
у 2016 році на 37% (до 159139 
одиниць).У 2015 році по всьому 
світі було продано 116099 елек-
тричних і гібридних автівок.

За рівнем гібридизації авто 
бувають: мікрогібриди (машини з 
системою старт/стоп, не гібриди 
взагалі, але стали такими через 
маркетинг), м’які гібриди (електро-
мотор трохи допомагав ДВС), повні 
гібриди (потужності електромотора 
достатньо, аби привести в рух авто). 
Далі гібриди поділились за типом 
гібридного приводу: паралельні 
гібриди (електромотор просто до-
помагає ДВС), послідовні гібриди 
(ДВС крутить генератор, енергія від 
якого через електромотор переда-
ється на колеса ), комбіновані (або 
ж послідовно - паралельні, беруть 
краще з цих двох варіантів, в рух 
приводяться або ДВС, або електро-
мотором, або і тим, і другим). За 
типом джерела енергії та приводу 
гібриди бувають:з ДВС і електро-
мотором, з паливними комірками 
та електромотором (по суті це ма-
шини на водні), з ДВЗ і гідравлічним 
приводом (розроблено в Німеччині 
в 1930 р. Дорого, неефективно при 
малому завантаженні), з ДВС та 
пневматичним приводом (той же 
гідравлічний, тільки «в профіль»). 
Основний показник гібриду – мож-
ливість заряджатися від зовнішньо-
го джерела живлення батареї, яка 
повинна мати ємність більшу за  
4 кВт*год.

Продовження 
у наступному номері.

КуточоК

ВоДІЯ
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Як оформити субсидію 
в орендованому  
житловому будинку?

Фахівці Бердичівського 
місцевого центру з надан-
ня безоплатної вторинної 
правової допомоги кон-
сультують як скористатися 
правом отримання субсидії 
в орендованому житлово-
му будинку.

 Субсидія в окремих випад-
ках може призначатися особі, 
яка не зареєстрована, але фак-
тично проживає у житловому 
будинку на підставі договору 
оренди житла. (Пункт 6 По-
ложення про порядок призна-
чення та надання населенню 
субсидій для відшкодування 
витрат на оплату житлово-ко-
мунальних послуг, придбання 
скрапленого газу, твердого та 
рідкого пічного побутового 
палива, затвердженого по-
становою Кабінету Міністрів № 
848 від 21 жовтня 1995 року).

Щоб скористатися правом 
на отримання субсидії вина-
ймач житла має підтвердити 
факт проживання в орендо-
ваному будинку та оплачувати 
житлово-комунальні послуги. 
Таким підтвердженням є до-
говір оренди житла.

Для призначення держав-
ної допомоги необхідно по-
дати заяву про призначення 
житлової субсидії, декларацію 
про доходи й витрати членів 
сім’ї орендаря та договір най-
му (оренди) житла до органу 
соціального захисту населення 
за місцем проживання. У заяві, 
яка подається для призначен-
ня субсидії, потрібно зробити 
відмітку про необхідність ї ї 
розгляду комісією (підкреслити 
відповідний текст).

При цьому сказано, що 
договір найму (оренди) жит-
ла, має бути оформлений, з 
дотриманням норм перед-
бачених ст. 810-825 Цивіль-
ного кодексу України. Договір 
оренди має бути укладений у 
письмовій формі.

Також у договорі оренди 
мають бути зазначені особи, які 
постійно проживають разом із 
винаймачем.

Положення про порядок 
надання субсидій не містить 
вимоги відкриття особового ра-
хунку на особу, яка звертається 
за призначенням субсидії. Тому 
у заяві на отримання субсидії 
достатньо вибрати з наведеного 
переліку та зазначити житло-
во-комунальні послуги, якими 
користується родина, номери 
особових рахунків, за якими 
проходить оплата послуг та 
назву організацій, які надають 
відповідні послуги.

Є д и н и й  т е л е ф о н н и й 
номер системи безоплат-
ної правової допомоги:  
0-800-213-103

КолонКа

Марина Михальчук

Трудові будні теж 
закінчуються. І настає 
чудовий час – відпуст-
ка чи вихідні. Є багато 
способів провести ці 
чарівні дні. Головне – 
правильно обрати 
місце, яке повністю від-
повідає вашим уявлен-
ням про хороший від-
починок саме у квітні.

Мабуть, немає на світі кращої 
пори року, аніж весна. Яскрава, 
тепла, сонячна, заквітчана. Саме 
вона пробуджує у наших душах 
радість, любов до життя і надію 
на світле майбутнє. І так хочеться, 
аби теплі весняні промені якомо-
га швидше зігріли наші серця, 
надміру стомленні похмурою сі-
рістю довгої і колючої зими.

Тому не варто вагатися, а зазда-
легідь вирушати на яскраві фести 
по всій Україні.

Черкаський книжковий 
фестиваль

Дата: 07 - 09 Квітня 2017
Місце проведення: Черкась-

ка обласна філармонія
Черкаський книжковий фес-

тиваль – це подія, яка збере су-
часних кращих майстрів, музи-
кантів, письменників, акторів, 
кіносценаристів, краєзнавців. 
Свято, де автори презентувати-
муть свої книги, поети декламу-
ватимуть вірші, видавництва та 
книгарні пропонуватимуть нові 
книги, сценаристи покажуть кі-
нострічки, майстри відкриють 
арт-зони. Особливу увагу варто 
звернути на освітні лекції.

Спікери – популярні люди з 
різних сфер: краси, спорту тощо. 
Шлях до успіху зовсім не про-
стий, правда ж? З вами поділять-
ся надзвичайними секретами до-
сягнення вершин. Подібний захід 
у Черкасах вперше, тож не варто 
баритися, а відкривати разом нові 

горизонти.
Ви потрапите до своєрідної 

«літературної країни». Діяти-
муть декілька локацій: літера-
турно-музична сцена, майдан-
чик майстер-класів, дитячий 
простір. Це зона знайомства, 
комфорту, відпочинку, розвитку 
та роздумів, де ви зможете:

1. Познайомитись з представ-
никами провідних українських 
видавництв та придбати книги за 
найнижчими цінами.

2. Побувати на прес-
конференціях та презентаціях 
книг сучасних письменників 
України.

3. Потрапити на освітній май-
данчик, де проходитимуть лекції 
від дизайнерів, коучів, істориків, 
політологів, громадських діячів та 
інших цікавих спікерів.

4. Відвідати креативні май-
стер-класи. Зокрема, навчитесь 
розмальовувати книги, пізнаєте 
техніку «декупажу», «мехенді» 
каліграфії, вишивання букв, за-
пакування книг тощо.

5. Цікаво та корисно провести 
час зі своїми дітками: інтерактивні 
ігри, фотозони тощо.

6. Зробити атмосферні, смішні 
чи милі світлини у наших тема-

тичних фотозонах.
7. Спробувати найсмачнішу 

філіжанку кави зі смаколиками в 
затишному місці для відпочинку.

Вхід: вільний.

Великодній ярмарок  
у Києві

Дата: 8-9 квітня 2017 року
Місце проведення: м. Київ, 

Національний центр народної 
культури «Музей Івана Гончара»

Національний центр народної 
культури «Музей Івана Гончара» 
запрошує на Великодній ярмарок 
народного мистецтва.

Традиція Великодніх яр-
марків в Україні дуже давня. 
Воскресіння життя та прихід 
весни є найкращою порою для 
повного оновлення та очищен-
ня: душі, тіла, оселі. Побілені 
хати, прибрані садки, нове свят-
кове вбрання супроводжували 
початок нового кола життя в 
українців.

Напередодні Великодня, 8-9 
квітня в Музеї Івана Гончара відбу-
деться святковий ярмарок народ-
ного мистецтва. Майстри з різних 
куточків України протягом цілої 
зими створювали традиційні та 
нові рукотворні вироби. Спеціаль-
но до ярмарку вони підготували 
великодньо декоровані мистецькі 
твори. Ними ви зможете прикра-
сити до свята свій дім та зробити 
подарунки для рідних.

Писанки, крашанки, кошики 
з лози, керамічний та дерев’яний 
посуд для оздоблення вашого сто-
лу, ткані килими, святкові рушни-
ки, екологічні традиційні іграшки 
на великодній подарунок дітям, 
коралі, дукачі, святковий одяг – 
усе, що необхідно для вбрання 
оселі до Свята. Великодня літера-
тура, взірці писанок, писачки та 
фарби для створення писанок.

В рамках ярмарку протягом 
двох днів триватимуть майстер-
класи з підготовки до Великодніх 
свят. Усі охочі матимуть змогу на-
вчитися виготовляти «шутки» та 
вербові гілочки, дізнаються поба-
жання та примовляння до Вербної 
неділі, розписуватимуть писан-
ки та крашанки натуральними 
фарбами, виготовленими з трав, 
квітів, кори та інших природних 
матеріалів. Також Ви зможете взя-
ти участь у майстер-класах з ви-
пікання пасок та «жайворонків» з 
тіста, виготовити птахів із соломи 
та паперу, розписати яворівську 
іграшку, зліпити свищика з гли-
ни та взяти участь у виготовленні 

унікальної обрядової гуцульської 
страви-іграшки – сирного кони-
ка. На святі звучатимуть канти та 
псальми у виконанні кобзарів, які 
традиційно кобзарювали на на-
родних ярмарках. Атмосферу яр-
марку доповнять пісні частування 
та чай із натуральних трав.

Вхід: 10 грн. Участь у майстер-
класах – 50 грн

IV фестиваль  
Razomfest 2017

Дата: 22-23 квітня 2017 року
Місце проведення: м. Львів, 

Клуб FESTrepublic
Вже 4-й фестиваль від «Тери-

торії твого розвитку» Razomfest, 
який об’єднує музику, літературу 
та подорожі. Перша лімітована 
партія квитків за найнижчими 
цінами вже майже закінчилася. 
Дводенних квитків на фестиваль 
не буде. На вас чекає «вибухова су-
міш» лайн-апу, атмосфери, енергії 
та інших цікавих новинок, які ми 
для вас підготували. Поспішаємо 
також повідомити, що цьогоріч-
ний фестиваль буде присвячений 
5-річчю «Території твого розви-
тку», тож навколо пануватиме ат-
мосфера подвійного свята.

«Один в каное», DETACH, 
«Без Обмежень», Mountain Breeze 
та ще один поки неоголошений, 
але не менш відомий учасник. 
Іздрик, Макс Кідрук, Юрій Ви-
нничук, Любко Дереш та інші 
учасники, які будуть оголошені 
найближчим часом.

Великдень, подорожі та сучасна 
література: найяскравіші фести квітня!
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3-кімнатна, Богунія
691 057 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

4-кімнатна, Вокзал
934 959 грн

dom.ria.com/id/12565927
Руслан

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

(067) 424-93-33

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

2-кімнатна, Центр
758 808 грн

dom.ria.com/id/12959874
Марія

площа: 52/30/8 м²
поверх: 9/9, цегла
Не кутова, МПВ, вмонтовані меблі,
засклений балкон, ремонт.

(097) 534-79-24

перевірена квартира

25 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
788 043 грн

dom.ria.com/id/11779170
Олег

площа: 62/47/6 м²
поверх: 2/5, цегла
Санвузол роздільний, паркет,
МПВ, балкон, меблі.

(067) 468-87-77

перевірена квартира

14 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
1 071 951 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

1-кімнатна, Промавтоматика
1 084 011 грн

dom.ria.com/id/11824055
Зоя

площа: 68/38/8 м²
поверх: 6/9, панель
Роздільні, 2 засклених балкона,
паркет, стіл з дуба, кахель.

(096) 232-79-22

перевірена квартира

20 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
1 071 951 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
967 480 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

2-кімнатна, Корбутівка
772 358 грн

dom.ria.com/id/12755838
Ірина

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

(098) 224-61-69

перевірена квартира

15 фото
 на сайті

1-кімнатна, Центр
379 404 грн

dom.ria.com/id/13000172
Людмила

площа: 28/12/5 м²
поверх: 2/5, цегла
Не кутова, в жилому стані.

(093) 702-99-47

перевірена квартира

12 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

67
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°360°
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Микола Корзун

Мало хто з тих жи-
томирян, які уважно 
стежать за новинами 
суспільно-політич-
ного життя країни, 
пам’ятають чи взагалі 
знають про те, що ще 
26 серпня 2016 року 
Президент України Пе-
тро Порошенко видав 
Указ про відзначення в 
Україні 500-річчя Ре-
формації у Європі.

Згідно з Указом глави держа-
ви, передбачено проведення вели-
кої кількості потужних заходів на 
території усієї України. У вересні 
2016 року розпорядженням голови 
Житомирської обласної державної 
адміністрації  було розпочато про-
цедуру підготовки до визначного 
ювілею на Житомирщині. Взагалі 
Кабінет Міністрів України мав під-
готувати вичерпний перелік захо-
дів з нагоди 500-річчя європейської 
Реформації ще до кінця 2016 року, 
а в областях, в тому числі й на Жи-
томирщині – подібні заходи мали б 
розпочатися у 2017 році.

Скажемо так: поки що виконан-
ня Указу Президента України або ж 
лише готується у тиші чиновниць-
ких кабінетів, або ж до виконання 
передбачених заходів ставлення 
буде суто формальним. Зокрема, 30 
березня 2017 року у Житомирі, на 
базі загальноосвітньої школи №30, 
пройшла конференція за участі 
освітян житомирських шкіл, при-
свячена 500-річчю від часу розпоча-
тої у Європі Реформації. Про про-
ведення конференції житомиряни 
дізналися з невеличкої інформації 
(у кілька рядків), яку розмістив 
один з Інтернет - порталів. У ній 
наводилися слова практичного 

психолога ЗОШ №30 Євгенії Рома-
ненко стосовно того, що «учасники 
конференції провели історичні па-
ралелі між подіями у Європі, які 
розпочалися із виступу німецького 
священика Мартіна Лютера у жов-
тні 1517 року, та сучасними подіями 
в Україні 2017 року». З огляду на те, 
що соціальні та наукові феномени, 
народжені європейською Реформа-
цією 500 років тому, залишаються 
найбільшими досягненнями люд-
ства за всю його історію, Указ Пре-
зидента України та розпорядження 
очільників обласних адміністрацій 
мають стати потужним імпульсом 
для вивчення та осмислення уроків 
європейського минулого для сучас-
ної України. Так сталося, що Укра-
їна як регіон, що тяжів до впливів 
Російської держави (Московського 
царства), а потім – Російської ім-
перії, зазнала суто символічного і 
поверхового впливу європейської 
реформації. Саме тому в сучасній 
Україні так повільно проходять ре-
форми, обтяжені іншим феноме-
ном людства – візантійщиною. Зно-
ву ж таки, для вивчення природи 
візантійщини, як однієї з тенденцій 
сучасного суспільного розвитку, по-
трібно видати ще один Указ Прези-
дента України. І не факт, що до його 
виконання в Україні приступлять із 
належною наполегливістю. Але ж 
заходи з відзначення 500-річчя Ре-
формації у Європі, якщо такі вже іс-
нують, потрібно виконувати. Якщо 
вони ще не визначені, їх треба не-
гайно розробляти і виконувати. 
Випадок із конференцією у ЗОШ 
№30 міста Житомира призводить 
до сумних роздумів. Адже конфе-
ренція, влаштована для освітянства 
обласного центру, мала б проходи-
ти за зовсім іншими масштабами 
та підходами у її проведенні. Єв-
ропейська Реформація – явище 
доволі складне, багатогранне і для 
його вивчення та осмислення по-
трібні значні інтелектуальні зусил-
ля. Феномен Реформації у Європі 
залишається для багатьох народів 
таємницею за кількома замками, 
яку довго і старанно оберігали від 
найширшого загалу українців.

Цікаво, що більшість україн-
ських заробітчан, які неодноразо-
во побували у ряді європейських 
країн, досі не зробили єдино пра-
вильного висновку. Він якраз у тому 
і полягає, що європейці живуть ін-
шими ідеалами, іншими менталь-
ними установками, зрощеними на 
здобутках Реформації. Дехто, нама-
гаючись применшити значимість 
європейської Реформації, зводить 
її зміст до церковних реформ, до 
правил взаємостосунків церкви та 
прихожан. Насправді Реформація 
із самого свого початку мала по-
тужний вплив на цінності гума-
ністичного порядку і найпершим 
чином вплинула на природу світ-
ського життя. Корупція, яка стала 
прокляттям для сучасної України, 
стала викликом і першоджерелом 
реформаційного руху, який роз-
вивався, вдосконалювався та по-
ширювався на усі континенти світу 
упродовж майже трьох сторіч. Сьо-
годні завдання, поставлені у ході 
європейської Реформації, постали 
перед багатьма народами і, най-
першим чином – перед народом 
України. Хтозна, наскільки глибоко 
і щиро розуміє подібні завдання 
Президент України, як, власне, і вся 
політична еліта України. Якщо за-
позичити логіку реформаторсько-
го руху, розпочатого у ХVI сторіччі, 
до життєвого простору сучасної 
України, то розпочинати Реформа-
цію варто саме із «верхів». Інакше 
досвід європейської Реформації 
засвідчує, що будь-які гальма, які 
виникали на її шляху, зміталися 
силою масових народних рухів. У 
Німеччині, наприклад, бажання 
зупинити Реформацію призвели 
до спалаху гігантської за тогочас-
ними мірками Селянської війни, 
яку очолив народний вождь То-
мас Мюнцер. І навпаки, у тих кра-
їнах, де Реформація «проникала» 
у товщу суспільної думки масо-
ваніше, швидше і конструктивні-
ше, суспільний розвиток помітно 
пришвидшувався і призводив до 
значних поліпшень життя нації. 
Власне кажучи, більшість європей-
ських націй якраз і формувалися 

у горнилі реформаторських ідей. 
Україні у цьому сенсі поталанило 
менше, оскільки нашим предкам 
доводилось обирати між ідеалами 
«самодєржавія» і «народності» та 
доктринами революційних фана-
тиків, які пропонували зруйнува-
ти увесь світ «до основанья». Що із 
того вийшло, ми зараз бачимо і ще 
не втомилися пожинати. Щодо Ре-
формації, а точніше – щодо ідей єв-
ропейського реформаторства та за-
сад протестантської етики, яка вже 
давно увійшла до підвалин євро-
пейського менталітету, то ми про 
це мало що знали і ще менше на 
цьому розумілися. Тепер, після 500 
- річної «паузи», ми мусимо повто-
рити європейські уроки. Швидше, 
динамічніше, сучасніше і без по-
трясінь. Однак будь-які зволікання 
із цим процесом, будь-які гальма, 
які ми навчилися розміщувати на 
усіх, без винятку, реформаторських 
шляхах, загрожують подальшим 
занепадом, регресом і навіть зник-
ненням з мапи європейської циві-
лізації. У цьому стосунку виконан-
ня Указу Президента України від 26 
серпня 2016 року має стати винят-
ково творчим, креативним, але од-
нозначно – обов’язковим процесом.

Годі говорити, що у масштабах 
лише однієї газетної публікації 
можна запропонувати хоча б оди-
ничні «рецепти» підходів та почи-

нань у плані відзначення 500-річчя 
Реформації у Європі, однак перші 
звістки про «конференції», зібран-
ня та семінари, приурочені важ-
ливому феномену світової історії, 
поки що лише насторожують і 
бентежать. Сам процес «відзначен-
ня» ювілею європейської Реформа-
ції мав би стати найпотужнішим 
із досі бачених імпульсів у ході 
українських реформ. Указ Прези-
дента вказує на те, що заходи, при-
урочені висновкам та урокам про-
цесу Реформації у Європі, мають 
розпочатися на старті 2017-го року. 
Як бачимо, старт виявився малопо-
мітним, або ж всуціль фальшивим. 
Якщо ж чекати суто формальної 
дати 31 жовтня 2017 року, коли 
точно виповниться 500 років від ви-
ступу Мартіна Лютера і появи його 
«95-ти тез», то ми тим самим про-
демонструємо ще один вияв фор-
малізму у своїх намірах осмислити 
один із найбільших соціальних 
та духовних феноменів людства. 
Тож – годі чекати! Годі готувати 
«перелік заходів»! Час братися за 
Реформацію в Україні. Так, ми тро-
хи запізнилися, але ми це розумі-
ємо. Тим більше, що у нас є досвід 
власних помилок, а досвід чужих 
досягнень ми точно зможемо ви-
користати для подальшого вдоско-
налення. І найпершим чином – це 
досвід європейської Реформації.

Ювілей реформації у Європі –  
старт для реформ в Україні!

РЕКЛАМА
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Міні-мийки STIHL оснащено:

фільтр для води

роторна форсунка

плоскоструменева
із регулюванням тиску

акція
13.03-30.04.2017

міні-мийки

-10% від 3 999 грн

ОФІЦІЙНИЙ

ДИЛЕР

ORIGINAL СЕРВІС

Магазин "Добрий Господар"
м. Житомир, вул. Гагаріна, 13/69
тел.: 096-440-93-02, (0412) 43-09-70

Марина Михальчук

Кожен, хто збирається роз-
почати спорудження власно-
го заміського будинку, має дві 
першочергові і досить склад-
ні проблеми – вибір земель-
ної ділянки та оформлення 
на неї прав власності.

За останні роки землю люди найчасті-
ше купують саме з метою зведення на ній 
житла. Це природно і зручно, нині неру-
хомість – це грамотне вкладення коштів. 

Та й заміський будинок – це вже не така 
розкіш як раніше. (Тим більше, якщо вра-
ховувати, що зараз вартість квартир у міс-
ті є гарним стимулом знайти можливість 
побудувати свою «оселю мрії»). Тож вибір 
земельної ділянки під зведення будинку є 
дуже важливим питанням.

Економити не варто
У першу чергу, необхідно звернути 

увагу на ландшафт. Так, ділянки з різким 
ухилом дозволяють спроектувати цікаву 
незвичайну будову, але таке будівництво 
обійдеться людині в рази дорожче.

Насправді, краще шукати рівні ділянки, 
без «надмірностей». Не женіться за сусід-
ством з водоймами, інакше вам доведеться 
неабияк витратитися на фундамент. Ідеаль-

ний варіант на сьогодні – вчорашні поля. 
Вони, звичайно, мають не дуже виразний і 
вражаючий вигляд, відсутні ті ж дерева, і 
сама ділянка виглядає «пусто». Проте це чу-
довий варіант для будівництва, а згодом ді-
лянку можна облаштувати за своїм смаком.

Розміри ділянки  
і підведення комунікацій

Тут найпопулярнішою проблемою є 
ширина ділянки, особливо якщо ви плану-
вали зведення будинку спільно з гаражною 
прибудовою. Адже крім площі, яка піде на 
будову, треба ще витримати усі необхідні 
відступи від меж ділянки. За нормами по-
жежної безпеки, два будинки не можуть 
розташовуватися ближче ніж на 6 м один 
від одного. Будьте уважні, нерідкі випадки, 

коли ширина ділянок, виставлених на про-
даж всього 6-10 м. «Втиснути» нормальну 
будову туди просто неможливо.

Стосовно ж комунікацій треба грамотно 
«розставити акценти». Відсутність каналіза-
ції – не страшно, завжди можна вибудувати 
біотуалет або зробити вигрібну яму. Вода теж 
не проблема, можна пробурити свердловину. 
А ось відсутність газу може «влетіти в копі-
єчку», (електроплити, враховуючи тариф на 
електроенергію, істотно «вдарять» по сімей-
ному бюджету). Додайте до цього ще й опа-
лення, якщо ви збираєтеся жити в будинку не 
тільки влітку, тож сума вийде чималенькою.

Віддаленість від міста
Тут прийнятна «золота середина». Над-

мірна близькість до місто може призвести 

Правила планування: Як обрати земельну 
ділянку для майбутнього будинку?
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www.teplosystem.com.ua

м. Житомир, вул. Вокзальна, 17
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор

АВТОМАТИЧНИЙ ПОЛИВ

Котли  твердопаливні,
газові, електричні.

Труби, радіатори.

Насоси, фільтри.

Монтаж та обслуговування.

www.teplosystem.com.ua

м. Житомир
вул. Вокзальна, 8

тел.: (0412) 36-15-81

ЛАМІНАТ
ПАРКЕТНА ДОШКА
КОРКОВА ПІДЛОГА
КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ

ПЛІНТУСИ
ЛІНОЛЕУМ МАТРАСИ
ШТОРИ ЖАЛЮЗІ

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

ok.ru/profile/571903524817

kovano.prom.ua
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КОВАНІ вул. М.Грушевського, 25, к. 31

www.vasto.com.uawww.vasto.com.ua

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

(050) 313-71-07, (093) 904-86-22
(097) 933-19-79, (0412) 418-651

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

до того, що одного разу вранці місто саме 
«розростеться» до кордонів вашого будин-
ку, й усі плюси заміського життя: тиша, 
спокій, усамітнення будуть втрачені. Але і 
віддаленість від цивілізації може загрожу-
вати труднощами (хто знає, коли може зна-
добитися, наприклад, медична допомога). 
Ідеально, коли до міста буде хоча б 15-20 км, 
і ви будете точно знати, що найближчим ча-
сом розширення міських меж у ваш бік не 
планується. Таку інформацію можна отри-
мати в органах місцевого самоврядування.

Угода
Як і будь-яка угода купівлі-продажу, 

купівля земельної ділянки може прихо-
вувати чимало хитрощів і підступів на ко-
ристь продавця. Тож які необхідно зроби-
ти правильні кроки, щоб у вас під ногами 

була земля вашої мрії?
Придбання земельної ділянки як не-

рухомої речі у власність має починатися 
з укладення угоди про купівлю-продаж 
між покупцем і продавцем. Одна сторо-
на за договором зобов’язується передати 
у власність товар (земельну ділянку) по-
купцеві, тобто іншій стороні, яка, своєю 
чергою, зобов’язується товар прийняти і 
за нього сплатити певну грошову суму. 
Перед тим як купувати земельну ділян-
ку, необхідно дізнатися, до якої категорії 
вона відноситься.

Предмет угоди
В угоді мають бути зазначені відомості, 

які дозволяють ідентифікувати земельну ді-
лянку, а також встановити її точне місцез-
находження.

Повинна відповідати площа земельної 
ділянки тій площі, яка вказана в правовста-
новлюючих документах продавця.

Важливі деталі
У процесі вибору ділянки також слід 

звернути увагу ще на кілька досить важ-
ливих факторів: престижність району, 
під’їзні шляхи, оптимальна відстань до 
автомобільних магістралей і залізнич-
них колій, наявність централізованого 
вивозу сміття, відстань до магазинів, 

відділень зв’язку, лікарень, шкіл, дитя-
чих садів, відстань ділянки до сусідніх 
житлових будинків, мальовничість і еко-
логію місцевості.

Усі ці фактори безпосередньо впли-
ватимуть на якість життя в майбутньому 
приватному будинку, а також на ринкову 
вартість. Впевнившись у правильності ви-
бору, відразу можна починати оформлен-
ня юридичних документів на земельну 
ділянку. От і все, «перший крок» до на-
ближення мрії буде зроблений!
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вилкул: За три года в Украине задолженность 
по зарплатам выросла в 2,6 раза

Шахрайство за кордоном: 
як не «пійматися на гачок»

Сопредседатель 
фракции «Оппози-
ционного Блока» в 
парламенте Алек-
сандр Вилкул сказал: 
«Власть загоняет лю-
дей в угол.

С одной стороны, из-за без-
дарной экономической полити-
ки правительства и блокады за-
крываются предприятия, растет 
задолженность по зарплате. А 
с другой стороны – увеличива-
ются тарифы и цены. Люди вы-
нуждены уже отдавать послед-
нее. Что дальше? За долги по 
коммуналке будут выбрасывать 
из квартир на улицу?

«Несмотря на критическую 
ситуацию, власть не дает при-
нять наши законопроекты по 
«Новой индустриализации», 

а продолжает реализовывать 
свой план «Новый уровень ни-
щеты» – подчеркнул Вилкул

«Сменим власть – обеспечим 
развитие промышленности. 
Это единственный путь выво-
да страны из кризиса и защиты 
людей», – сказал он. Народный 
депутат Константин Павлов от-
метил: «Когда Александр Вил-
кул был губернатором Днепро-
петровской области в 2010-2012 
годах, в регионе был обеспечен 
рост промышленного произ-
водства + 24%. Благодаря этому 
была сокращена задолженность 
по зарплате в регионе в 11 раз (с 
78,9 млн грн до 7,8 млн грн) – это 
лучший показатель в Украине. 
Десятки тысяч людей смогли 
получить заработанные деньги».

По данным Госстата, задол-
женность по зарплате в Укра-
ине продолжает расти и на 1 
марта составила почти 2 млрд 
гривен (1 млрд 995 млн гривен). 

По сравнению с 2013 годом (на 
01.01.2014г. – 753 млн грн) она вы-
росла более чем в 2,6 раз. Уже с 
начала 2017 года задолженность 
увеличилась на 11,5% (на 204,3 
млн грн). Основная доля общей 
суммы долга (75,1%) приходится 
на промышленность, задолжен-
ность перед работниками пром-
предприятий составляет прак-
тически 1,5 млрд грн. (1 млрд 
482 млн гривен). Вилкул отме-
тил, что при нынешней власти 
с 2013 года промышленность 
«упала» более чем на 20%.

Он подчеркнул: чтобы обе-
спечить рост промышленности, 
необходимо:

- восстановить мир;
- принять антикризисный 

пакет законопроектов «Новая 
индустриализация» по под-
держке промышленности, соз-
данию новых рабочих мест, 
увеличению финансирования 
на науку;

- пересмотреть систему тор-
говых отношений с ЕС и увели-
чить квоты на поставку отече-
ственных товаров в Европу;

- восстанавливать традици-

онные рынки сбыта и помогать 
украинским производителям 
выходить на новые рынки;

- развивать, а не уничтожать 
образование и здравоохранение.

Юлія Довбня

Багато житомирян 
їдуть на заробітки за 
кордон. Однак часто 
замість нової роботи 
житомирські заробіт-
чани отримують пси-
хологічну (а нерідко й 
фізичну) травму.

Робота за кордоном, тися-
чі вакансій, зарплати більше 
1000 доларів – хіба не цікава 
пропозиція? Користуючись 
привабливістю роботи за кор-
доном, шахраї вигадують сотні 
різних способів обману чесних 
людей. Перше, що кидається 
в очі – велика кількість фірм-
посередників, які за певну 
платню готові знайти вам ро-
боту, оформити документи, до-
помогти із зустріччю на вокзалі 
десь в чужій країні, але чи це 
все так, як вони пропонують?

На вулиці нерідко можна 
побачити оголошення із запро-
шенням на заробітки до Поль-
щі, де обіцяють безкоштовне 
проживання, харчування та 
проїзд. Здебільшого пропону-
ють сезонну роботу – збір ягід 

чи овочів, і при цьому гаранту-
ють хороший заробіток.

Потенційних емігрантів і 
заробітчан на пошуки кращої 
долі штовхають відсутність гід-
ної роботи (також й зарплатні) 
вдома і більш комфортні умо-
ви життя за кордоном. А також 
перспектива гідного майбут-
нього для своїх дітей.

Обман  
в «золотих обгортках»

Понад 99% компаній, які 
обіцяють працевлаштування 
за кордоном, працюють неле-
гально. Про це розповідає ре-
гіональний представник Всеу-
країнської асоціації компаній 
з міжнародного працевлашту-
вання Дмитро Ярошенко і по-
яснює, як легально знайти ро-
боту в іншій країні.

«Сучасні аферисти вже не 
обіцяють приїжджим золо-
ті гори, а працюють набагато 
вправніше й хитріше з точки 
зору закону. Та й простаків 
стало складніше знайти. Тому 
шахраї почали виїжджати 
в пошуках жертв у невеликі 
міста, де рівень довіри буває 
ще досить високий. Перш за 
все, варто зібрати інформацію 
про посередницьку компанію, 
до якої плануєте звертатися. 
Обов’язково слід проконсуль-

туватися з юристом або пред-
ставниками правоохоронних 
органів, що займаються цією 
проблемою. І в жодному разі 
не треба підписувати докумен-
тів на незрозумілій мові, або в 
яких є пропущені слова чи ряд-
ки, які хтось може заповнити. 
Компанія з працевлаштування 
повинна надати необхідні до-
кументи: це має бути ліцензія 
на посередницьку діяльність 
та дві угоди, які укладаються з 
компанією, що знаходиться на 
території України та з компа-
нією, що знаходиться на тери-
торії тієї держави, куди здій-
снюється працевлаштування. 
І третій аспект – це безготівко-
вий розрахунок. Компанії, які 
ведуть легальну посередницьку 
діяльність, надають для опла-
ти послуг банківські реквізити, 
в жодному разі вони не мають 
права брати гроші готівкою на 
руки», – сказав він.

Порушення хоча б однієї з 
цих умов дає підстави сумні-
ватися в легальності цього по-
середницького бізнесу і, відпо-
відно, в працевлаштуванні. При 
цьому на сьогодні практично 
неможливо притягти до відпові-
дальності тих, хто під вивіскою 
легального працевлаштування 
за кордоном ошукує людей.

Дмитро Ярошенко також на-
голошує, що потрібно звертати 

увагу на пункти угоди, у яких 
вказано, як виконувати робо-
ту. Адже в угоді має бути чітко 
прописано коло обов’язків пра-
цівника. В іншому випадку – це 
може бути натяком на трудову 
або сексуальну експлуатацію.

Потенційні жертви
Випадки трудової експлуа-

тації житомирян за кордоном 
теж мали мiсце, але їх менше. 
Дмитро Ярошенко пояснює це 
тим, що люди соромляться зі-
знаватися, що потрапили до рук 
работорговців, або бояться, адже 
їздили на заробітки нелегально.

Житомирянин Андрій Радь-
ко ще восени минулого року ви-
рішив спробувати підзароби-
ти коштів «на чужій стороні», 
активно почав шукати шляхи 
можливого виїзду за кордон 
для роботи. Знайомі пореко-
мендували одну людину, яка 
відправляє житомирян до 
Польщі різноробочими. За сло-
вами чоловіка, більша частина 
його друзів завдяки цьому уже 
побували на роботах за кордо-
ном, чим значно покращили 
своє матеріальне становище, 
й нині щиро вдячні. Для за-
робітку гарантувалось офіцій-
не працевлаштування, цілком 
пристойні умови проживання 
й, звісно, висока оплата праці.

За цю, майже «благодійну 

послугу» посередник взяв у Ан-
дрія оплату – 30 тисяч гривень, 
переконавши, що на новому 
місці роботи вже за тиждень 
він заробить значно більше.

За кілька місяців він дійсно 
поїхав до Польщі, отримав ро-
боту, як і обіцяли, різноробо-
чим, але в реальності отримав 
мізерну оплату, роботу – не-
нормовану і нелегальну.

Обачність врятує
Як наголосив Дмитро Яро-

шенко, щоб не стати жертвою 
шахраїв та нелегальної роботи, 
спочатку потрібно відкривати 
не робочу, а туристичну або 
будь-яку іншу візу. Якщо у вас 
немає робочої візи, значить, 
це нелегальна робота з усіма 
«витікаючи ми» наслідками: 
безправ’ям, обманом, відсутніс-
тю соціальних гарантій.

«Шахраї не називають 
компанію, яка пропонує пра-
цевлаштування. Також має 
насторожувати, що вашою ква-
ліфікацією не цікавляться або 
майже не цікавляться, зате про-
понують дуже високу зарплат-
ню: 2-3 тисячі євро і вище. Ніхто 
не буде платити трудовому мі-
гранту як місцевому фахівцеві. 
Завжди вимагайте можливості 
зв’язатися з працедавцем, щоб 
він підтвердив повноваження 
посередника» – порадив він.
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Мама 
це Я

Вік: 29 років
Діти: Тарас 12 років, Діана 7 років
Надихає: діти та робота
Кредо: все що не траплається, – 
на краще, я – сильна, я – впораюсь
Бути мамою – це йти вперед задля 
втілення цілей та мрій, задля моїх дітей.

Вік: 33 роки
Діти: Олександр 4 роки, 
Костянтин 3 роки, 
Ростислав 1 рік
Надихає: музика і троє дітей
Бути мамою для мене –  це щастя!

Вік: 29 років
Діти: Вероніка 8 років, Олександр 1 рік
Надихає: мій чоловік
Кредо: все просто
Бути мамою – це найкраще, 
що сталося в моєму житті.

Вік: 26 років
Діти: Єва 3 роки, Анна 2 роки
Надихає: результат у  житті
Кредо: «доля у моїх руках, а щастя 
завжди зі мною»
Бути мамою – це можливість 
завжди бути в любові та гармонії.

Людмила Павлюк

Оксана Левчук

Лілія Васильковська

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

•	 Бухгалтер на	предприятие.	Работа	в	 г.	Житомир.	Все	по-
дробности	оговариваются.	067)4100106

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

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

•	 В м.Київ	на	роботу	в	склад	ковбасних	виробів	потрібні	ч/ж	
від	18	років,	з/п	8900	грн,	щоденні	виплати,	харчування,	вах-
та.	 Іногороднім	 гуртожиток.	 З	 посередниками	 не	 працюємо.	
0992477781,0985686758

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

•	 Вантажник Заробітна	плата	своєчасна	від	4000	грн.	Можли-
вий	підвіз	автобусом	067)4117631,(067)4117632,336952

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

•	 Вантажник потрібен	 на	 постійну	 роботу	 на	 підприємство,	
що	 здійснює	 професійне	 прасування	 (Київська	 обл.,	 Борис-
пільский	р-н.,	с.	Щасливе).	Заробітна	плата:	ставка	+	бонуси.	
Іногороднім	надаємо	житло	097)8032475

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

•	 Вантажники на	 м'ясокомбінат	 (м.	 Київ).	 Вахтовий	 метод	
роботи.	Заробітня	плата	договірна.	Іногородніх	забезпечуємо	
житлом!	067)4665822

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

•	 Вантажники на	 склад	 круп.Терміново	 на	 постійну	 роботу	
потрібні	активні	бажаючі	працювати	люди.	Г/р:	5-денка,	з	8.00	
до	17.00	.З/п	-	договірна	(висока).	485905,(067)4124347

•	 Вантажники Офіційне	 працевлаштування	 Чекає-
мо	 на	 Вас	 за	 адресою:	 м.	 Житомир,	 вул.	 Покровська,	 81	
481531,(050)4409733

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

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

•	 Верстатник терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	 на	 ПАТ	
Житомирський	 комбінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	 роботи	
на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.00	
519232,(097)5633057

•	 Ветеринар запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 будівни-
цтвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	
Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	
робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне	050)3176131,(067)2157130

•	 Візи,Польща: нац.робочі,	 гостьові,	 шенген	 п/ключ.	 За-
прошення,	 реєстрація,	 анкета,	 страхування,	 бронювання.	
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.	 трудоустрой-
ство.	Помощь	в	получении	тахографа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	
07.05.2012г,	выдана	МТСПУ	095)9441000,(097)0803322,(044)5
597088

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

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

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

•	 Водители кат.	B,С	и	выше	на	собственные	автомобили.	Пе-
ревозка	строительных	материалов,	г.	Харьков.	ЗП	до	12	100	
грн.	Вахта	7/7,	14/14,	20/10.	Проживание,	комплексное	пита-
ние,	роба.	0953610466

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

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

•	 Водитель до	30лет,	со	стажем	и	опытом	ремонта	автомоби-
лей,	сообразительный,	добросовестный,	на	постоянную	рабо-
ту	с	оформлением.	Микроавтобус	Хюндай	0987100656

•	 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	обяза-
телен.	Г/р	и	з/п	по	собеседованию.	Хорошие	условия	работы.	
067)4126136

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

•	 Водитель кат.	"Е"	на	полуприцеп	требуется	в	г.	Борисполь	
(Киевская	обл.).Г/р	и	з/п	договорные	Предоставляем	жилье.	
067)5020608

•	 Водитель кат.	 Е.	 Доставка	 сыпучих	 строительных	 ма-
териалов.	 Г/р	 с	 8.00	 до	 17.00,	 сб,	 вс-	 выходные.	 Зарплата	
выплачивается	 (по	пятницам)	600-1000	 грн/	день.	ЦТ	Актив-
Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	 (ул.	Щорса,	5а,	
магазин	 Вольт,	 вход	 со	 двора).	 552086,(067)5884282,(093)24
01847

•	 Водитель кат.	С,	Е	Работа	по	Украине.	Подробности	огова-
риваются.	067)4100106

•	 Водитель на	автовоз	кат	В	С	Е	зп:	от	10000грн	Украина	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 персональный.	 Знание	 города.	 Опыт	 вождения	
от	 5	 лет.	 Г/р	 Пн.-Пт.	 с	 8.00-18.30.	 Авто	 представительского	
класса	TOYOTA	Camry.	З/п	7000грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	
Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

•	 Водитель-экспедитор кат.	С	в	дистрибьюторскую	компа-
нию	в	городе	Житомире.	Доставка	продукции	заказчику.	Ра-
бота	с	документацией,	 соблюдение	корпоративных	стандар-
тов	компании.	З/п	5000-7000грн.	097)2905446Дмитрий

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

•	 Водитель-экспедитор срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	на	авто	ЗИЛ	130Г	фургон	с	ГБО.	Без	возрастных	огра-
ничений.	Возможно	частичная	занятость.	Оплата	договорная.	
Пьющих	не	беспокоить!	097)3658502

•	 Водії автобусів	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будівни-
цтвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	
Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	
робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне	050)3176131,(067)2157130

•	 Водії кат.	"D".	Для	роботи	на	міських	маршрутах.	Оф.	пра-
цевлаштування.	Надаємо	гуртожиток.	063)5035676

•	 Водії кат.	С,	Е	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будівни-
цтвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	
Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	
робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне.	067)2157130,(050)3176131

•	 Водії категорій	В,С,Е	терміново	на	постійне	місце	роботи	на	
ПАТ	 Житомирський	 комбінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	 ро-
боти	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефонувати	с	9.00-
18.00	519232,(097)5633057

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

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

•	 Водій з	 власним	 авто	 на	 підприємство.	 З/п	 гідна,	 графік	
нормований.	 Можливість	 професійного,	 кар'єрного	 і	 особис-
того	зростання,	стабільну	 і	своєчасну	заробітну	плату.	Звер-
татися	за	адресою:	м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	096)7972405

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

•	 Водій кат.В,С,Е	 Заробітна	 плата	 своєчасна,	 від	 4000	 грн	
Можливий	підвіз	автобусом	067)2854182

•	 Водій механізатор	запрошується	на	роботу	у	молочно-	то-
варну	ферму	(в	с.Старе,	Бориспільського	р-ну	у	Київській	об-
ласті).	За	потреби-	житло	067)7664854

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

•	 Водій навантажувача	 та	 автотранспортних	 засобів	 кат	
”В”,	 “С”,”Е”	 ,	 (д/р	 від	 1	 року)	 на	 підприємство,	 що	 розвива-
еться.	 Робота	 в	 м.	 Обухов,	 Київська	 обл.	 Можлива	 робота	
вахтовим	 методом.	 Виплата	 з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 мі-
сяць.	 Надаємо	 місце	 для	 проживання	 045)7250532відділка-
дрів,(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.	 Львовский,	 2,	 3-й	
этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	
093)2401847,(067)5884282,552086

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

•	 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	договорная.	
Работа	в	 г.	Житомир,	 ул.	Скульптора	Олешкевича,	50	 (Про-
летарская).	097)4851152

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

•	 Главный бухгалтер	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту.	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

•	 Главный энергетик	 срочно	 требуется	 на	 кожевенный	 за-
вод.	 О/р	 желателен.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	
4500грн	+	подвоз	067)9827431,553552

•	 Грузчик -	отборщик	срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	Жи-
томире.	Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	и	заробот-
ная	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	 гра-
фики	работы	оговариваются	при	собеседовании	(ул.	Ватути-
на,	91/1)	067)4121994,(067)4110539

•	 Грузчик срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	заро-
ботная	 плата	 договорные.	 093)7439137,(097)7638729,(099)94
39760

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

•	 Грузчики срочно	для	работы	в	г.Киеве.	Зароботная	плата	
от	7000грн.	Жилье	предоставляем.	067)3845752

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

•	 Дворник на	постоянную	работу	в	ТРЦ	Глобал.	Спецодеж-
да	 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.	 Обучение!	 Спецодежда!	
Трехсменный	 график.	 Подвоз.	 Соцпакет.	 063)4834000Юрий-
Михайлович

•	 Дежурные охраны	 2-3	 человека.	 Пенсионер,	 бывший	
электрик,	строитель,	водитель,	автослесарь,	ремонтник.	День	
через	два	по	обслуживанию	объекта	с	8	до	19	0987100656

•	 Дежурный-администатор, пенсионер,	 желат.	 отстав-
ник,	 на	 охрану.	 День	 через	 двое.	 Допол.	 заработок	 при	
выполнении	 хозяйст.,	 мелкорем.	 работ.	 С	 8	 до	 19.	 ЗП	 1200	
грн.	и	дополнительный	2500грн.	за	полный	месяц	0987100656

•	 Дистрибьютор срочно	 требуется	 в	 компанию.	 Хорошие	
условия	 работы.	 Высокая	 и	 стабильная	 заработная	 плата.	
063)5007987

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

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

•	 Доярка запрошуються	на	роботу	у	молочно-	товарну	ферму	
(в	с.Старе,	Бориспільського	р-ну	у	Київській	області).	За	по-
треби-	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!	Робота	по	
м.	Житомир	та	область.	З/п	від	4000	грн.	Всі	деталі	при	співбе-
сіді.	067)4121994,(067)4110539

•	 Експедитор запрошується	на	роботу	в	фірму	ТОВ	Водолії.
Бажано	з	досвідом	роботи	.З/п	-	від	5000	грн	067)4103946

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

•	 Експедитор по	Вінниці	і	області	з	водійськими	правами	ка-
тегорії	В	на	постійну	роботу	095)1745833

•	 Електрик срочно	 требуется	 на	 фирму	 в	 Агросервис-СВ.	
Опыт	 работы	 желателен.	 Зароботная	 плата	 от	 4000грн.	
050)4631749,(050)4631751Владимир

•	 Електрики терміново	запрошується	на	роботу	у	 зв	язку	з	
будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофа-
брику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	
до	робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бо-
риспільський	р-н.,	с.Мирне.	067)2157130,(050)3176131

•	 Електрогазозварник запрошується	на	роботу	 у	 зв	 язку	 з	
будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофа-
брику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	
до	робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бо-
риспільський	р-н.,	с.Мирне	050)3176131,(067)2157130

•	 Електрозварник терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	 на	
ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	Графік	робо-
ти	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.0	
097)5633057,519232

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	 електро-
устаткування	 (д/р	 від	 1р.)	 на	 підприємство,	 що	 розвива-
еться.	 Робота	 в	 м.	 Обухов,	 Київська	 обл.	 Можлива	 робота	
вахтовим	 методом.	 Виплата	 з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 мі-
сяць.	 Надаємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532відділка-
дрів,(093)5421719,(06

РОБОТА
1. Робота 

1.1. Пропоную 
•	 Global Work-праця	 в	 Польщі,	 ЗП	 15000-50000гр.	 Роб.
візи	 к.D.	 Пакет	 стандарт	 (віза	 180/360+вакансія)-3000гр.	
0980982772,0990995973

•	 Автокрановщик на	кран	КТА-28,	АБКС-6	098)6968488

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

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

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

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

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

•	 Автослюсар електронщик	у	Корпорацію	Океан.	Виконання	
на	 СТО	 операцій	 з	 технічного	 обслуговування	 і	 ремонту	 ав-
тотранспортних	засобів,	контроль	технічного	стану	авто.	Вул.	
Якова	Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	2	по-
верх	096)0000204

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

•	 Администратор в	детскую	школу	развития.	Ведение	списка	
учеников,	контроль	оплаты	услуг,	организационные	вопросы.	
Г/р	с	15.00	до	19.00,	2	выходных.	З/п	5000	грн.	ЦТ	Актив-Биз-
нес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	мага-
зин	Вольт,	вход	со	дв	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

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

•	 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,	сантех-
ники,	монолитчики	и	др.	на	стройку	в	г.	Харьков.	Доход	до	15	
000грн.	Обмундированием,	инструментом	обеспечиваем.	Жи-
лье,	питание.	Вахта.	0959113640

•	 Асфальтоукладчик срочно	 требуется	 на	 постоянное	 мес-
то	работы	в	г.Киев.	О/р	от	1	года.	Знание	принципа	работы.	
Предоставляем	 инструмент,	 спец.одежду,	 жилье.	 Своевре-
менная	выплата	зароботной	платы.	050)3813688Сергей

•	 Бармен срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
комплекс	Золотое	Руно.	Зароботная	плата	высокая,	выплаты	
своевременные.	067)4126464,(067)4111008

•	 Бармен срочно	требуется	на	роботу	в	кафе.	Хороший	кол-
лектив.	З/п	высокая	и	своевременная	097)2802290Лилия

•	 Бармен терміново	в	кафе	Барс.	Графік	роботи	договірний,	
заробітня	плата	договірна.	Офіційне	працевлаштування.	Під-
віз	на	таксі	після	роботи.	097)4270393

•	 Бармен требуется	 в	 ресторан.	 Дружеский	 колектив,	 хоро-
шие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	заработная	пла-
та.	Все	детали	по	тел	067)4100300

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

•	 Бармены срочно	 требуются	 в	 Жигуль	 паб.	 Г/р	 нед./нед.	
Коммуникабельные.	Работа	не	для	скучных	людей!)	Офици-
альное	оформление.	З/п	200грн/смена	096)0554624

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

•	 Буфетчица (-ик).	 Продажа	 кофе,	 чай,	 выпечка.	 О/р	 нео-
бязателен.	Г/р	посменный	3/3	дня	(договорной),	с	9.00-18.00.	
З/п	4000грн	+	питание.	Офиц.	трудоустройство.	Возможен	по-
двоз.	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	
Трудоустройство	бесплатно	063)4459909,(067)4545292

•	 Бухгалтер (1С	 :	 8)	 обязательно	 с	 опытом	 работы	 на	
автотранстортных	 предприятиях	 (	 возможно	 на	 должности	
менеджера).Хорошие	условия	работы.График	работы	и	зара-
ботная	плата	по	тел	067)4126136
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•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	 електроус-
таткування	 на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Житомирський	
картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064

•	 Електромонтери терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	 на	
ПАТ	 Житомирський	 комбінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	 ро-
боти	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефонувати	с	9.00-
18.00	097)5633057,519232

•	 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	дво-
ра).	093)2401847,(067)5884282,552086

•	 Заместитель главного	бухгалтера	срочно	требуется	в	ком-
панию	ООО	Цемстройсервис.	В/о,	о/р	-	обязательно.	Знание	
1С	торговли,	бухгалтерия.	З/п	7000грн	067)2360948АндрейИ-
ванович

•	 Зоотехник запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 будівни-
цтвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	
Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	
робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне	050)3176131,(067)2157130

•	 Инженер производственно-	 технического	 отдела	 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	
429054,(067)6415300Наталия

•	 Инженер-строитель в	 рекламное	 агентство.	 Знание	
программы	Автокад.	Составление	чертежей,	связанных	с	ме-
таллоконструкциями.	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

•	 Кассир срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
магазин	 Сильпо	 в	 городе	 Житомире.	 График	 работы	 и	 за-
роботная	 плата	 договорные	 093)7439137,(097)7638729,(099)
9439760

•	 Кассир срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	магазин	
Автотовары.	О/р	приветствуется.	Знание	компьютера	обяза-
тельно,	быстрообучаемость.	Г/р	посменный,	с	8.00-	19.00	(до-
говорной).	Оплата	договорная.	096)9497541

•	 Кассир требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 финансовую	
компанию.	Требования:	отсутствие	вредных	привычек,	знание	
компьютера	на	уровне	пользователя,	опыт	работы	с	деньга-
ми,	ответственность,	честность,	порядочность.	099)3652494,(
068)7378367,(067)5722846

•	 Кинокомпании требуется	 Оператор	 3D	 съемок	 на	 посто-
янную	работу.	Место	проживания	Китая,	Филиппины,	полный	
пансион,	 билеты,	 достойная	 оплата.	 miss.mila80@list.ru,	
0680731931

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

•	 Кіпр, Ліван,	 Туреччина!	 Потрібні:	 шоу-балети,	 танц.	 (go-
go,	екзотика,	східні),	офіціанти.	Контракт	від	3-х	місяців.	Ви-
сока	 зарплата	 +	 %.	 Легально.	 Ліц.	 МСПУ	 АВ	 №	 585291	 від	
20.11.2012.	e-mail:	kenjob@mail.ru	0972201876;0936439307

•	 Кладовщик на	склад	в	г.Киев.	З/п	8000	грн.	Макаров,	с.	Бо-
родянка.	095)3609565Роман

•	 Кладовщик требуется	 на	 мебельное	 производство	 с	
опытом	работы	от	1	года	бухгалтера	или	кладовщика.	Зара-
ботная	плата	3500	грн.	096)3232588АллаАнатолиевна

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

•	 Кольщик (ки)	 шашки	 на	 камнеобрабатывающее	 предпри-
ятие.	О/р	желателен.	З/п	высокая.	г.	Житомир.	098)6505912

•	 Комендант на	 постоянную	 работу	 в	 мини-общежитие.	
Обязанности:	 размещение	 постояльцев,приём	 оплат	 за	
проживание,ведение	 учётности,уборка	 мини-общежития.	
Зарплата	от	3500	гривен.	Проживание	на	объекте	067)4456686

•	 Комплектовщик шкур	 срочно	 требуется	 на	 кожевенный	
завод.	О/р	желателен.	Официальное	трудоустройство.	З/п	от	
4500грн	+	подвоз.	553552,(067)9827431

•	 Комплектовщики для	работы	в	г.Киеве.	Зароботная	плата	
от	7000грн.	Жилье	предоставляем	067)3845752

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

•	 Консультанты всех	 специальностей,	 готовые	 учится	 и	
хорошо	 зарабатывать.	 Гибкий	 график,	 доход	 до	 5000	 грн	 +	
бонусы	+	примии	068)1117715

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

•	 Кочегар срочно	на	постоянное	место	работы	в	кафе-	рес-
торан	на	постоянное	место	работы.	График	работы	и	заробот-
ная	плата	при	собеседовании.	Дружеский	коллектив,	хорошие	
условия	труда	096)3652062,551488

•	 Кранівник на	пневмо	і	автокрани	в	компанію	ТОВ	Юніком-
пром.	Надаємо	гуртожиток.	Підвіз	до	місця	роботи	обговорю-
ється	або	компенсується.	Робота	в	Житомирській	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

•	 Кровельщик (рубероид,	шифер)	в	строительную	организа-
цию.	Опыт	работы.	ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	об-
ласть.	Подробности	оговариваются	067)4049836,(044)4224244

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

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

•	 Кухар в	 заміський	 ресторан.	 З/п	 висока.	 Соц.пакет.	
Надаємо	 гуртожиток.	 Оплачуємо	 харчування	 і	 проїзд.	
050)2809868,(097)7103029

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

•	 Кухар в	 кафе	 бажанно	 досвід	 роботи.	 Хороші	 умови	 пра-
ці,	 Гідна	 заробітна	 плата.	 Всі	 деталі	 при	 зустрічі	 або	 по	
тел.:067)9894116

•	 Лаборант -хімік	 на	 ПАТ	 Пиво-безалкогольний	 комбінат	
Радомишль.	Офіційне	працевлаштування.	Гарні	умови	праці.	
Резюме	надсилати	за	адресою:	batsuk@ppb.com.ua.	м.	Радо-
мишль,	вул.	Микгород,	71Іногородніх	забезпечуємо	місцем	в	
гуртожитку	(койко-місце)	067)4116488

•	 Майстер зміни	 на	 ПАТ	 Пиво-безалкогольний	 комбінат	 Ра-
домишль.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Гарні	 умови	 праці.	
Резюме	надсилати	за	адресою:	batsuk@ppb.com.ua.	м.	Радо-
мишль,	вул.	Микгород,	71	Іногородніх	забезпечуємо	місцем	в	
гуртожитку	(койко-місце)	067)4116488

•	 Майстер зміни	на	постійну	роботу.	Заробітна	плата	від	5000	
грн	067)4117631,(067)4117632,336952

•	 Майстер-приймальник на	СТО	у	Корпорацію	Океан.	Зна-
ння	конструкції	автомобіля,	вміння	користуватися	програмним	
забезпеченням,	комунікабельність.	Д/р	майстра-	приймальни-
ка.	Вул.	Якова	Зайка,	14	 (колишня	вул.	Бугайченка),	Океан-
Авто,	2	поверх.	096)0000204

•	 Маляр меблевого	виробництва	у	Корпорацію	Океан.	Вміння	
планувати	 робочий	 час.	 Працювати	 з	 великим	 об	 ємом	 за-
мовлень.	Відповідальність,	комунікабельність,пунктуальність.	
Вул.	Якова	Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	
2	поверх	096)0000204

•	 Маляры в	 строительную	 организацию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	
своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	Подробности	ого-
вариваются	044)4224244,(067)4049836

•	 Мастер участка	 с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-УКРА-
ИНА.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	 труда,	 достойную	 ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	
n.portugalova@oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300Наталия

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

•	 Машиніст екскаватора	терміново	на	постійне	місце	роботи	
на	 ПАТ	 Житомирський	 комбінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	
роботи	 на	 заробітня	 плата	 при	 співбесіді.	 Телефонувати	 с	
9.00-18.00	519232,(097)5633057

•	 Машиніст катка,	автогрейдера,	екскаватора	ЗСХ	в	дорож-
ньо-	будівельну	компанію	м.Київа.	Д/р	від	1	року.	Знання	прин-
ципу	 роботи.	 Надаємо	 інструмент,	 спецодяг,	 житло.	 Вчасна	
виплата	з/п.	Оплата	погодинна.	050)3813688Сергій

•	 Менеджер з	 продажу	 потрібен	 на	 постійну	 роботу	 на	 під-
приємство,	 що	 здійснює	 професійне	 прасування	 (Київська	
обл.,	Бориспільский	р-н.,	с.	Щасливе).	Заробітна	плата:	ставка	
+	бонуси.	Іногороднім	надаємо	житло	097)8032475

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

•	 Менеджер по	продажам	Приглашаем	сотрудников	в	офис	
для	 работы.	 Новое	 направление,	 хорошие	 перспективы.	
Фиксированный	 заработок	 до	 5000	 грн	 +	 бонусы	 +	 премии.	
068)1117715

•	 Менеджер по	 продажам	 промышленного	 оборудования	
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	 постоянную	
работу	 в	 связи	 с	 расширением	 компании.	 З/п	 еженедельно.	
Жильём	 обеспечиваем.	 093)3522103,(096)8785874,(067)4090
801

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

•	 Менеджер по	 продажам	 требуется	 на	 мебельное	 произ-
водство,	 продажа	 инструментов	 и	 мебельной	 фурнитуры.	
Официальное	 трудоустройство.	 О/р-	 желательно	 (обуча-
ем).	 З/п-	 2	 раза	 в	 неделю	 по	 результатам	 собеседования.	
096)3232588АллаАнатолиевна

•	 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	 (предоставим	 обу-
чение).	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоустройство.	
360575,(067)9892419

Менеджер по роботі з клієнтаМи в реклаМне 
агенство пп "Медіа ресурс" - клієнтську базу на-
даєМо - г/р з 9:00 до 18:00, сб, нд - вихідні заро-
бітня плата - ставка + % від продажів. дружній 
колектив. офіс в центрі Міста 0674128981

•	 Менеджер-консультант в	 інформаційній	 сфері.	 Прості	 і	
вигідні	 умови.	 Гідна	 оплата.	 Порядним,	 відповідальним	 лю-
дям	з	розвиненим	інтелектом.	Дзвонити	в	будні	з	09.00-17.00	
097)4873223,(099)2543180

•	 Метролог запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будівництвом	
нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	 Птахофабрику.	 Ста-
більну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	до	робо-
чого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспіль-
ський	р-н.,	с.Мирне	067)2157130,(050)3176131

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

•	 Механізатори для	 роботи	 в	 горіховому	 саду.	 Посвідчен-
ня	 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 автоклавного	підприємства	терміново	на	постійне	
місце	роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	ви-
робів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Теле-
фонувати	с	9.00-18.00.	519232,(097)5633057

•	 Механіки в	компанію	ТОВ	Юніком-пром.	Надаємо	гуртожи-
ток.	Підвіз	до	місця	роботи	обговорюється	або	компенсується.	
Робота	в	Житомирській	області,	 смт	Нова	Борова,	Хорошів-
ський	р-н	(Володар-Волинський	р-н).	067)2904294

•	 Міжнар.компанія 2EU.Work-оф.праця	 в	 Литві!	 Обва-
люв.м`яса,швачки,водій	 сміттєвоза,зварювальник,столяр.	
Н.МСПУ167-01.02.17,	2eu.work.	0673204055

•	 Модельер по	 деревянным	 моделям	 срочно	 требуется	 в	
г.Киев.	З/п	сдельная,	от	7000грн.	Работа	вахтовым	методом	
098)7322397Михаил

•	 Мойщики посуды-уборщики	 с	 о/р	 в	 пивную	 ресторацию.	
Срочно!	Г/р	2/2.	З/п	договорная.	Есть	подвоз,	питание.	Возмож-
но	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

•	 Монолітник терміново	на	роботу	в	м.Київ.	З/п	за	домовле-
ністю.	Житло	на	об	єкті.	050)3559594Євген

•	 Монтажники металоконструкций	 срочно	 с	 о/р	 приглаша-
ем	 на	 производство.	 Официальное	 трудоустройство.	 Г/р	
нормированный.	 Зароботная	 плата	 6000грн	 067)9707615Ан-
дрей

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

•	 Монтажники срочно	требуются	в	строительную	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	 обеспечиваем.	 050)4613318ВиталийА-
лександрович

•	 Музиканти терміново	в	кафе	Барс.	Графік	роботи	договір-
ний,	заробітня	плата	3000грн/місяць.	Офіційне	працевлашту-
вання.	Підвіз	на	таксі	після	роботи.	097)4270393,396715

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

на деревообробний завод європейського класу 
потрібні водії кат. "е". - Машини Iveco Trakker, 
MaN. з/п від 24000грн. для запису на співбесіду 
звертатись за ноМераМи: 0993732342,0986402986

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

•	На	работу	срочНо	требуется	уборщица.	0985180106

•	 Налагоджувальник обладнання	терміново	на	постійне	міс-
це	роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	
Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефонува-
ти	с	9.00-18.00	519232,(097)5633057

•	 Налагоджувальник устаткування	 на	 ПАТ	 Пиво-безалко-
гольний	 комбінат	 Радомишль.	 Офіційне	 працевлаштування.	
Гарні	 умови	 праці.	 Резюме	 надсилати	 за	 адресою:	 batsuk@
ppb.com.ua.	м.	Радомишль,	вул.	Микгород,	71.Іногородніх	за-
безпечуємо	місцем	в	гуртожитку	(койко-	067)4116488

•	 Няня с	проживанием	в	Киеве	в	отдельной	комнате.	Нали-
чие	 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

•	 Обивщик мягкой	 мебели	 срочно	 требуется	 на	 производ-
ство	мягкой	мебели.	Выплата	з/п	еженедельно.	З/п	от	5000грн	
Официальное	трудоустройство	067)4104712

оператор в call-центр для роботи з клієнтаМи 
(базу надаєМо). зручний г/р з 9:00 до 18:00, сб, нд 
- вихідні. офіс в центрі Міста. 0674128981

•	 Оператор верстатів	з	ЧПУ	на	каменеобробне	підприємство	
G-stone.	 Гідну	 з/п	 гарантуємо	 (від	 виробітку).	 Перспектива	
кар'єрного	 росту.	 Період	 навчання	 оплачується.	 Місцезнахо-
дження:	м.	Андрушівка,	Житомирської	обл.,	вул.	Лисенка,	3	04
1)3621747,(041)3694926,(067)5038600Євг

•	 Оператор виробничої	лінії	(харчова	продукція)	на	ПАТ	Пи-
во-безалкогольний	комбінат	Радомишль.	Офіційне	працевла-
штування.	Гарні	умови	праці.	Резюме	надсилати	за	адресою:	
batsuk@ppb.com.ua.	м.	Радомишль,	вул.	Микгород,	71	 Іного-
родніх	забезпечуємо	місцем	в	гу	067)4116488

•	 Отборщики для	 работы	 в	 г.Киеве.	 Зароботная	 плата	 от	
7000грн.	Жилье	предоставляем	067)3845752

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

•	 Офис-менеджер, водитель	категории	В,	С,	помощник	ру-
ководителя	по	админ.	работе.	Четкая	речь,	совершенное	вла-
дение	ПК.	Образование:	автотехничекое	или	экономическое.	
Собеседование	0987100656

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

•	 Официант срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 бар	
Колесо.	 Пунктуальность,	 ответственность,	 коммуникабель-
ность.	 Совершеннолетние.	 Подвоз	 и	 питание	 за	 наш	 счёт.	
Оплата	достойная.	097)9538218

•	 Официантки (-ты)	срочно	требуется	в	кафе	(центр	города).	
О/р	 обязателен.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Своевременную	
оплату	гарантируем	067)3454224

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

•	 Официантки (-ты)	требуются	в	г.	Одессу	постоянную	и	се-
зонную	работу.	О/р	не	обязателен.	Бесплатное	питание,	про-
живание	в	общежитии,	достойная	и	своевременная	з/п.	Офи-
циальное	трудоустройство	093)5959995

•	 Официанты в	 кафе	 Артур	 г.Бедичева,	 хорошие	 условия.	
Срочно!	067)4124585

•	 Официанты в	кафе	на	постоянную	работу.	Порядочность.	
Опыт	работы.	Г/р	посменный.	З/п	договорная	096)3607603Та-
тьянаВикторовна

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

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

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

•	 Офіціанти (-ки)	 в	 заміський	 ресторан.	 З/п	 висока.	 Соц.
пакет.	 Надаємо	 гуртожиток.	 Оплачуємо	 харчування	 і	 проїзд	
097)7103029,(050)2809868

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

•	 Офіціанти (-ки)	в	кафе	бажанно	досвід	роботи.	Хороші	умо-
ви	праці,	Гідна	заробітна	плата.	Всі	деталі	при	зустрічі	або	по	
тел	067)9894116

•	 Охоронники в	міжнародну	охоронну	компанію	G4S.	Вахто-
вий	метод	роботи	 (15/15).	Офіційне	працевлаштування,	без-
коштовне	житло	та	уніформа.	067)4047116,(067)5659218,(073
)4097215

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

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

•	 Охоронники кваліфіковані	 з	 досвідом	 роботи	 в	 охоронне	
підприємство.	 З/п	 стабільна	 та	 своєчасна.	 Повний	 соцпакет.	
Деталі	при	співбесіді.	044)5864175,(068)7077330

•	 Охоронники на	постійну	роботу	в	м.	Київ.	Д/р	в	охоронних	
структурах	 (бажано).Відсутність	 судимості.	 Охорона	 ТМЦ	 на	
об’єкті,	підтримання	загального	правопорядку.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	Робота	вахтовим	методом	-	15/15	днів.	З/п	-	
200грн/доба.	073)0464595,(099)5412327
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•	 Охоронники на	роботу	в	м.	Київ.	Вахта	 -	14/7,	21/10	днів.	
Офіційне	працевлаштування.	Проживання	та	форма	 -	за	ра-
хунок	роботодавця.	044)2320386,(067)3232622,(093)1472102

•	 Охоронники Прямий	роботодавець.	Вахта	-	30/15	днів.	Жит-
ло	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.	 Проживання	 безко-
штовно.	067)4411418

охоронній коМпанії "G4S" потрібні охоронники. 
вахта 15/15. об`єкти по україні. офорМлення, жит-
ло, уніфорМа. 0503566967;0734097215

•	 Охоронній компанії	на	постійну	роботу	в	Києві	та	Київській	
області	терміново	потрібні	охоронці!	Графік	роботи	вахтовим	
методом,	заробітна	плата	від	2700	до	6000	грн.,	формою	і	жит-
лом	забеспечуємо!	0971901462

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

•	 Охоронці в	 охоронну	 фірму	 з	 перспективою	 кар	 єрного	
зросту	на	начальника	зміни	та	начальника	охорони.	З/п:	1900-
5000	 грн/месяц.	Вахта-14/14	днів.	Робота	в	Житомирі	 та	об-
ласті,	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	про-
живання	за	рахунок	фірми.Надаємо	форму	097)6172727,(093
)5446440,(067)9439760

•	 Охоронці Г\р	за	домовленістю.	Робота	в	м.	Вінниця.	Офіцій-
не	працевлаштування.	Своєчасна	виплата	з\п.	м.	Житомир	та	
область	063)2171583,(098)0072505

•	 Охоронці на	підприємство.	Терміново!	Вахтовий	метод	ро-
боти	-	1/1,	2/2	тиждень.	Харчування	та	проживання	безкоштов-
но.	З/п	від	3800	грн	за	2	тижні.	097)0154188ОлегВасильвич

•	 Охоронці на	 постійне	 місце	 роботи	 для	 охорони	 заводів	
Вінницької,	 Житомирської	 та	 Київської	 облатей.	 Вахта	 14/7.	
Проживання	та	харчування	за	рахунок	підприємства.	З/п	ви-
сока	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	Київ-
ській	обасті.	Вахтовий	метод	(різні	графіки).	Офіційне	працев-
лаштування.	Своєчасна	виплата	з/п.	Проживання	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.	Обучение,	соц.	
пакет,	жилье,	питание	(за	счёт	фирмы).	Работа	на	постоянной	
основе.	0990002647

•	 Охрана частного	коттеджного	поселка	в	г.	Харькове.	При-
нимаем	 сотрудников	 из	 регионов	 на	 вахту.	 Можно	 без	 ОР.	
Стабильная	оплата	от	9750	грн.	Труд-во	по	желанию.	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	проживанием.	Все	условия,	
питание,	 проживание	 предоставляется.	 З/п	 от	 4500грн	 КА	
Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоу-
стройство	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	 в	 авто	 комплекс	 в	 цен-
тре	 г.Житомира	 (автомойка	 и	 автостоянка).	 Аналити-
ческие	 способности,	 активность	 и	 энергичность	 при-
ветствуются.	 В	 обьязанности	 входит:	 охрана	 територии,	
регистрация	 и	 учет	 автомобилей.	 Г/р	 1/3дня.	 З/п	 2000	 грн	
223666,(063)7945438,(096)2520469Ольга

•	 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	 Церковь.	
Мужчины/женщины.	 Без	 судимостей.	 Вахта	 15/15,	 30/15.	
Жильё	предоставляем	бесплатно.	З/п	5150грн	за	полную	вах-
ту.	067)9110959,(098)6483757,(050)2396115

•	охраННиК.	зп	4000	грН.	0952858119

•	 Охранники Охранная	компания	проводит	набор	сотрудни-
ков.	 з/п	 высокая	 и	 своевременная.	 Вахтовый	 метод	 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	соцпа-
кет.	067)5018127Длярезюме:anatol15@ukr.net

•	 Охранники, грузчики,	 водители	 штабелера	 -	
исполнительные	 и	 ответственные	 сотрудники	 в	 складской	
комплекс	г.	Харькова.	ЗП	сдельная	от	450грн/д.	Питание,	жи-
лье	.	Количество	мест	ограничено!	0682531865

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

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

•	 Пилорамщики (подсобник	 на	 пилораму)	 у	 Корпорацию	
Океан.	Опыт	работы	на	пилораме,	равнодушие	к	спиртному,	
честность,	 желание	 работать	 и	 зарабатывать,	 ответствен-
ность.	 Ул.	 Якова	 Зайка,14.	 (ул.	 Бугайченка),	 Океан-Авто,	 2	
Этаж.	096)0000204

•	 Пилорамщики срочно	требуются	на	ленточную	пилораму.	
О/р	желателен.	Обучаем.	Непьющие.	З/п	сдельно-премиаль-
ная.	067)5092255

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

•	 Підсобні робочі	в	цех	з	обробки	каменю.	З/п	200	грн/день.	
Виробництво	 знаходиться	 в	 с.	 Сінгури,	 Житомирський	 р-н.	
067)3408656

•	 Підсобні робочі	 Офіційне	 працевлаштування	 Чекає-
мо	 на	 Вас	 за	 адресою:	 м.	 Житомир,	 вул.	 Покровська,	 81	
050)4409733,481531

•	 Підсобні робочі	терміново	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	
з	будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахо-
фабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Під-
везення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	 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	 постоянную	
работу.	 Г/р	 нормированный.	 Оплата	 при	 собеседовании	
067)2745423

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

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

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

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

•	 Повар срочно	 требуется	 на	 работу	 в	 кафе	 за	 городом.	
О/р	 обязателен.	 З/п	 высокая	 и	 стабильная	 +	 %.	 Г/р	 1/2.	
067)8828046ЕкатеринаПетровна

•	 Повар срочно	требуется	на	роботу	в	кафе.	Хороший	коллек-
тив.	З/п	высокая	и	своевременная	097)2802290Лилия

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

•	 Повара срочно	 требуются	 в	 ресторан	 (центр	 города).	 О/р	
желателен.	 Г/р	 договорной.	 Отличные	 условия	 работы.	 По-
двоз	 и	 питание	 за	 счет	 работодателя	 +%	 от	 банкетов.	 З/п	
высокая	421914,(097)6156157,(097)7468204

•	 Подсобные рабочие	 (разнорабочие)	 срочно	 требуются	 в	
цех	по	деревообработке.	На	постоянную	работу	в	Житомир-
ской	обл.	Народический	р-н.	Хорошие	условия	работы.	Жилье	
предоставляем.	З/п	высокая.	096)7206032Николай

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

•	 Полировщик (-ки)	срочно	требуются	на	камнеобработку	в	
Коростышевском	р-не.	Гарантируем	хорошие	условия	работы,	
официальное	трудоустройство,	своевременную	оплату.	Про-
езд	компенсируем.	066)2342141Валерий

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

•	 Помічник майстра	в	цех	камнеобробний.	з/п	-	%	від	виро-
бітку	(7	000	-	16	000грн).	Заробітня	плата	без	затримок,	аванс	
067)2306420

•	 Помощник пилорамщика	 срочно	 требуются	 на	 ленточную	
пилораму.	О/р	желателен.	Обучаем.	Непьющие.	З/п	сдельно-
премиальная.	067)5092255

•	 Помощник повара	срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные	099)9439760,(097)7638729,(0
93)7439137

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

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

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

•	 Посудомийниця (-ик)	 в	 заміський	 ресторан.	 З/п	 висока.	
Соц.пакет.	Надаємо	гуртожиток.	Оплачуємо	харчування	і	про-
їзд	050)2809868,(097)7103029

•	 Посудомийниця (-ик)	 терміново	 потрібна	 на	 роботу	 в	
м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчуван-
ня,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2738128,(093
)3815025,(099)0441824

потрібні прибиральники територій пляжів і озер 
М. києва. заробітна плата від 3500 грн., допоМога 
з житлоМ (ліжко-Місце). 0503888371,0678273869

•	 Прасувальник потрібна	 на	 постійну	 роботу	 на	 підприєм-
ство,	 що	 здійснює	 професійне	 прасування	 (Київська	 обл.,	
Бориспільский	 р-н.,	 с.	 Щасливе).	 Заробітна	 плата:	 ставка	 +	
бонуси.	Іногороднім	надаємо	житло	097)8032475

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

•	 Працівник на	 лінію	 зрощування	 деревини	 у	 Корпорацію	
Океан.	Вміння	планувати	робочий	час.	Увага,	відповідальність,	
комунікабельність,пунктуальність.	 Вул.	 Якова	 Зайка,	 14	 (ко-
лишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	2	поверх.	096)0000204

•	 Працівник робочий	в	цех	з	обробки	каменю.	Навчаємо!	З/п	
від	6000	грн	(ставка	+від	виробітку).	Виробництво	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 для	виготовлення	бетонних	виробів	та	заборів,	
тротуарної	плитки.	З/п	3000-6000	грн.	Робота	в	м.	Житомир,	
вул.	Параджанова.	Деталі	обговорюються.	067)4727718

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

•	 Працівники: збір	 ягід,	 помідорів,	 огірків,	 грибів,	 парни-
ки,	 теплиці,	 м`ясний,	 рибний	 цех,	 ферми,	 будівельники,	
с/г	 робітники,	 догляд	 за	 садом,	 з/п	 висока,	 житло,	 хар-
чування,	 візова	 підтримка,	 наявність	 закорд.	 паспорту.	
0667466549;0964932837,Ольга

•	 Прачка потрібна	 на	 постійну	 роботу	 на	 підприємство,	 що	
здійснює	 професійне	 прасування	 (Київська	 обл.,	 Бориспіль-
ский	р-н.,	с.	Щасливе).	Заробітна	плата:	ставка	+	бонуси.	Іно-
городнім	надаємо	житло	097)8032475

•	 Прибиральники (чол./жін.)	 терміново	 потрібні	 на	 роботу	 в	
м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчуван-
ня,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	099)0441824,(093
)3815025,(067)2738128

•	 Прибиральники Офіційне	 працевлаштування	 Чекає-
мо	 на	 Вас	 за	 адресою:	 м.	 Житомир,	 вул.	 Покровська,	 81	
050)4409733,481531

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

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

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

•	 Прибиральниця (-ник)	 виробничих	 приміщень	 запрошу-
ється	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)3132000НиколайБорисович

•	 Продавец автотоваров.	 Хорошие	 условия	 труда	 З/п	 -	
высокая	Г/р	-	при	собеседовании	067)9296713Виталий

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

•	 Продавец продовольственных	 товаров	 (ночные	 смены),	
требуется	на	постояную	работу	с	официальным	трудоустрой-
ством.	Г/р	-	2/2	недели,	З/п-	от	4000	грн	093)1518676

•	 Продавец срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	 работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	за-
роботная	 плата	 договорные	 099)9439760,(097)7638729,(093)
7439137

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

•	 Продавец шин	Хорошие	условия	труда	З/п	-	высокая	Г/р	-	
при	собеседовании	067)9296713Виталий

•	 Продавец-кассир срочно	требуется	на	постоянную	работу	
в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Хорошие	условия	
работы.	З/п	-	3200	грн	098)7356692ОльгаНиколаевна

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

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

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

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

•	 Продавець терміново	потрібен	на	роботу	в	магазин	продо-
вольчих	товарів	.	Г/р	1/1	неділя	з	8-00	до	22-00.	З/п	висока	та	
своєчасна.	Проводимо	навчання.	097)4980004

•	 Продавець-консультант (електроінструмент).	Грамотне	во-
лодіння	укр/рос	мовами,	знання	ділового	етикету.	Активність,	
доброзичливість.Постійна	 зайнятість.	 Вул.	 Якова	 Зайка,	 14	
(колишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	2	поверх	096)0000204

•	 Продавці в	 магазин	 сувенірів	 та	 садового	 декору.	 Робота	
1/2	 суток	 з	 10-00	 до	 10-00.	 З/п	 110	 грн/	 сутки	 +1%	 від	 про-
дажу.	Магазин	знаходиться	в	с.	Кмитів	(Коростишівський	р-н,	
навпроти	кафе	Фільварок).	067)7746810

•	 Продавці в	 магазин	 сувенірів	 та	 садового	 декору.	 Робота	
1/2	суток	з	10-00	до	10-00.	З/п	130	грн/	сутки	+1%	від	продажу.	
Магазин	знаходиться	в	с.	Оліївка	(Житомирський	р-н,	навпро-
ти	кафе	Дубки).	063)5795356,(096)4362921

•	 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	 по-
стійну	роботу.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	 іногородним	
надаємо	житло	068)5945636

•	 Продавцы выездной	 торговли	 продуктами	 пита-
ния.	 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	 Житомире.	
Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	и	зароботная	пла-
та	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	 +%.	 Зво-
нить	до	18.00	067)4011334,(093)2499131

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

•	 Продавцы-консультанты срочно	требуются	на	постоянную	
работу	 в	 связи	 с	 расширением	 компании.	 З/п	 еженедельно.	
Жильём	 обеспечиваем.	 067)4090801,(096)8785874,(093)3522
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•	 Промоутер терміново	 потрібні	 для	 реклами	 металоплас-
тикових	вікон.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	 іногородним	
надаємо	житло.	095)1745833

•	 Пропонується робота	 "Охоронник"-	 6400	 грн.	 за	 місяць.	
Вахтовий	 метод	 роботи.	 Проїзд	 та	 проживання	 за	 рахунок	
фірми.	Довідки:	м.	Умань	вул.Незалежності,	83.	0678457965
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•	 Прораб із	 своїми	 бригадами	 у	 м.Київ	 (встановлення	 бор-
дюрів	 та	 поребриків,	 асфальтування).	 Надається:	 Робочий	
автомобіль	з	інструментом,	телефон,	спецодяг,	житло.	З/п	від	
15000грн	050)3810988Роман

•	 Птахівники запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 будівни-
цтвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	
Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	
робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	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	 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	проводиться	набір	
співробітників.	Д/р	необовязковий.	Навчаємо.	098)9956120

•	 Работа Дополнительный	 или	 основной	 доход	 для	
энергичных,	 порядочных,	 умных,	 целеустремленных	 людей,	
готовых	работать	на	себя	и	свою	мечту.	068)1125803,550118

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

•	 Работа за	 рубежом	 Консультації	 з	 працевлаштування	 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 Канатчики	срочно	требуются	на	гранитные	карьеры.	
О/р	от	1	года.	Желание	достойно	зарабатывать.	Трезвый	об-
раз	жизни.	Вахтовый	метод	работы.	Соцпакет.	Ставка	+	пре-
мии.	Проживание,	питание.	067)4453653

•	 Работа Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	 в	
программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 вознаграждение	
до	 350000	 грн,	 донации	 яйцеклеток	 20000-25000	 грн.	 Еже-
месячно	 дополнительно	 6000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обсле-
дования,	 расходы	 на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	 №554391	 от	
095)4231669,(097)1398486

•	 Работа Лаборант	 ЖБИ	 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

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

•	 Работа Працівники	на	виробництво!	Київська	обл.,	Василь-
ківський	р-н.	Бажання	працювати,	активні	та	фізично-здорові	
люди,	 НЕ	 ЗЛОВЖИВАЮЧІ	 АЛКОГОЛЕМ.	 Жін./чол.	 Робота	 в	
стабільній	компанії.	Своєчасна	виплата	з/п.	Проживання	в	гур-
тожитку	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	Пта-
хофабрика.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Під-
везення	 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	информация	по	
телефонам	427600,(093)9983166,(067)4123950

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

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

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

•	 Работа Ученик	 обивщика	 срочно	 требуется	 на	 производ-
ство	мягкой	мебели.	Выплата	з/п	еженедельно.	З/п	от	5000грн	
Официальное	трудоустройство	067)4104712

•	 Работа Фахівець	 з	 постачання	 запрошується	 у	 зв	 язку	 з	
будівництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофа-
брику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	
до	робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бо-
риспільський	р-н.,	с.Мирне	067)2157130,(050)3176131

•	 Работа Фахівець	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будів-
ництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабри-
ку.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	до	
робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне	050)3176131,(067)2157130

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

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

•	 Работники (-цы)	на	производство	электропроводки	для	ав-
томобилей.	Работа	в	Закарпатской	областе!	Бесплатное	про-
живание	и	питание.	Стабильная	з/п	-	6500	грн.	Официальное	
трудоустройство.	067)5386852,(073)0909662,(050)4111932

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

•	 Работница (-ик)	 в	 тепличный	 комплекс	 в	 г.	 Киев	 для	 на	
сбора,	 сортировки,	 фасовки	 продукции.	 Требования:	 физ.	
здоровые	 ,аккуратные.	 Предоставляется	 бесплатное	 обще-
житие,	 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.	Лю-
бящая	животных,	трудоспособная	067)6567098

•	 Рабочие на	 производство	 и	 установку	 бетонных	 заборов.	
Киев,	жильё,	питание,	вахта.	ЗП	10000	грн.	098)7611117,(095
)4671117,(093)7531117

•	 Рабочие на	склад	в	 г.	Киев.	Вахтовый	метод	работы.	За-
роботная	плата	от	6000грн.	098)3319808Анатолий

•	 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.	Не-
бесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	 Трудоустройство	 бесплатное	
063)4459909,(067)4545292

•	 Рабочий для	 выполнения	 хозяйственных	 и	 ремонтных	 ра-
бот	без	опыта	работы,	работящий	и	добросовестный.	На	по-
стоянную	работу	с	9	до	18	0987100656

•	 Раздатчики листовок	 срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу	 в	 связи	 с	 расширением	 компании.	 З/п	 еженедельно.	
Жильём	 обеспечиваем.	 067)4090801,(096)8785874,(093)3522
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•	 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.	Оплата	понедельно.	
Непьющие!	Оплата	понедельно	093)5656240,(097)3641836

•	 Разнорабочие срочно	 требуются	 на	 ООО	 Чавис.	 Рабо-
та	 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	пятницам).	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	 (ул.	Щорса,	
5а,	магазин	Вольт,	вход	со	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	 Реалізатори запрошуються	в	торгову	компанію,	робота	на	
складі	фасованого	товару.	Навчаємо.	Графік	роботи	і	заробіт-
на	плата	договірні.	Потрібні	активні,	амбіціозні,	бажаючі	пра-
цювати	на	результат.	050)7702896,(098)0364445

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

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

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

•	 Різноробочі на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Житомир-
ський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домов-
леністю	095)2806719,472064,(095)2831112

•	 Різноробочі на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Житомир-
ський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домов-
леністю	472064,(095)2806719

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

•	 Різноробочі на	роботу	в	будівельну	компанію.	068)5945636

•	 Різноробочі на	склад	будівельних	матеріалів	в	Києво-Свя-
тошинський	р-н,	с.Білогородка.	З/п	договірна.	Житло	надаємо.
на	склад	будівельних	матеріалів	в	Києво-Святошинський	р-н,	
с.Білогородка.	З/п	договірна.	Житло	надаємо.	096)9257900

•	 Робітники у	м.Київ	для	виконання	дорожніх	робіт.	Встанов-
лення	бордюрів	та	поребриків,	асфальтування.	Надається:	ін-
струмент,	спецодяг,	житло.	З/п	від	7000грн.	098)9061029,(050
)3398421,(066)8393711

•	 Робота за	кордоном	Робота	в	Польщі.	Спеціалісти	та	Різно-
робочі	на	будівництві,	швея,	пекар,	м	ясники	та	інші	вакансії.	
Безкоштовне	 проживання.	 Візова	 підтримка.	 Деталі	 на	 сай-
ті:	 www.navigator.today.	 Ліц.	 МСПУ	 №1394	 від	 22.11.2016р	
067)7620499,(064)0671000

•	 Робота за	 кордоном	 Транспортная	 компания	 ZIRKA	 из	
Латвии	 предлагает	 официальную	 работу	 Водителю-между-
народнику	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 на	дуже	гарних	умовах.	Зарплата	від	5000	грн.	за	
зміну,	 виплати	 щодня,	 житло	 в	 самому	 центрі	 міста	 Одеса.	
Дзвоніть	0636728203

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

•	 Садовница (-ик)	для	работы	в	ореховом	саду.	Зароботная	
плата	договорная.	Винницкая	обл.	Предоставляем	жилье	(2-х	
комнатная	 квартира	 с	 удобствами).	 096)4205264АнатолійЛе-
онідович

•	 Санітарка запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будівництвом	
нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	 Птахофабрику.	 Ста-
більну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	до	робо-
чого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бориспіль-
ський	р-н.,	с.Мирне	067)2157130,(050)3176131

•	 Сборщик металлических	дверей	срочно	требуется	на	произ-
водство.	Высокая	и	стабильная	з/п.	067)9025282,(097)4274411

•	 Сборщики деревянных	домов	срочно	требуются	на	посто-
янную	 работу.	 Г/р	 нормированный.	 Оплата	 при	 собеседова-
нии.	067)2745423

•	 Сварщик -сантехник	 срочно	 требуется	на	 кожевенный	за-
вод.	 О/р	 желателен.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	
4500грн	+	подвоз	067)9827431,553552

•	 Сварщик металлических	дверей	срочно	требуется	на	произ-
водство.	Высокая	и	стабильная	з/п.	067)9025282,(097)4274411

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

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

•	 Складальник виробів	Заробітна	плата	своєчасна,	від	4000	
грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,(067)4117632,(067)41
17631

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

•	 Слесарь по	ремонту	автомобилей	на	СТО	Бош	Авто	Сер-
вис.	 З/п	 высокая.	 Возможно	 без	 о/р	 (предоставим	 обуче-
ние).	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоустройство.	
360575,(067)9892419

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

•	 Слесарь-сварщик в	 Агросервис-СВ.	 О/р	 от	 1	 года.	 Г/р	
08.00-17.00.	З/п	3000грн.	050)4631749Владимир

•	 Слюсар (обслуговування	обладнання)	терміново	на	постій-
не	 місце	 роботи	 на	 ПАТ	 Житомирський	 комбінат	 силікатних	
виробів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Те-
лефонувати	с	9.00-18.00	519232,(097)5633057

•	 Слюсар ВКПіА	терміново	на	постійне	місце	роботи	на	ПАТ	
Житомирський	 комбінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	 роботи	
на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.00	
097)5633057,519232

•	 Слюсар з	КВПіА	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будів-
ництвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабри-
ку.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	до	
робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Борис-
пільський	р-н.,	с.Мирне.	067)2157130,(050)3176131

•	 Слюсар терміново	запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	бу-
дівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	 Птахофа-
брику.	Стабільну	з/п,	офіційне	працевлаштування.	Підвезення	
до	робочого	місця.	Забезпечуємо	житлом.	Київська	обл.,	Бо-
риспільський	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

•	 Сортировщица (-ик)	 на	 деревообрабатывающее	 пред-
приятие.	 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,	 Київська	
обл.	 Можлива	 робота	 вахтовим	 методом.	 Виплата	 з/п	 без	
затримки	 2рази	 на	 місяць.	 Надаємо	 місце	 для	 проживання.	
045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

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

•	 Сотрудники для	выполнения	несложной	работы	-	упаковка	
пасок.	Удобное	совмещение	с	основной	работой	или	учебой!	
Гибкий	график	работы	(	рабочие	дни	оговариваются	индиви-
дуально	с	каждым	).	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Со-
тни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	063)4459909,(067)4545292

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

•	 Співробітники в	офіс	в	м.	Житомир,	для	молодих,	активних	
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	 перепідготовка.	Хороші	
перспективи.Оплата	до	5000	грн	+	бонуси+премії	068)1117715

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

•	 Столяр срочно	требуется	в	г.Киев.	З/п	сдельная,	от	7000грн.	
Работа	вахтовым	методом.	098)7322397Михаил

•	 Столяр срочно	требуется	на	производство	мягкой	мебели.	
Выплата	з/п	еженедельно.	З/п	от	5000грн	Официальное	тру-
доустройство.	067)4104712

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

•	 Строители всех	 специальностей	 в	 кафе-	 ресторан	 на	 по-
стоянное	место	работы.	График	работы	и	 зароботная	плата	
при	собеседовании.	Дружеский	коллектив,	хорошие	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

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

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

•	 Технический персонал	 срочно	 требуются	 на	 постоянное	
место	 работы	 в	 комплекс	 Золотое	 Руно.	 Зароботная	 плата	
высокая,	выплаты	своевременные.	067)4111008,(067)4126464

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

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

•	 Торговий представник	(	без	авто)	запрошується	на	роботу	
ТОВ	Водолії.З	Д/р-	від	1	року.З/п	-	від	5000	грн.	067)4103946
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•	 Торговий представник	(з	власним	авто	 і	без	авто)	терміно-
во	 потрібен	 в	 торгову	 компанію,	 активний,	 з	 бажанням	 пра-
цювати.	З/п-від	8000	 грн.	Досвід	роботи	бажаний	 (навчаємо).	
439005,(063)5007987

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

•	 Торговый представитель	(алкогольная	группа	товара)	сроч-
но	приглашается	на	постоянную	работу	в	связи	с	расширением	
логистической	 компании	 Оболонь.	 Г/р	 5	 дней.	 Официальное	
трудоустройство.	З/п	8000грн	+	аммортизация.	050)4633428

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

•	 Тракторист з	досвідом	роботи	на	імпортній	техніці	в	компа-
нію	Агро-регіон.	Робота	в	Київській	та	Чернігівській	областях.	
Офіційне	працевлаштування,	висока	заробітна	плата.	Надаєть-
ся	гуртожиток,	харчування	067)2342944Тетяна

•	 Тракторист запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будівництвом	
нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабрику.	Стабіль-
ну	 з/п,	 офіційне	 працевлаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	
місця.	 Забезпечуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	
р-н.,	с.Мирне	050)3176131,(067)2157130

•	 Тракторист на	 самохідний	 обприскувач	 в	 компанію	 Агро-
регіон.	Робота	в	Київській	та	Чернігівській	областях.	Офіційне	
працевлаштування,	висока	заробітна	плата.	Надається	гурто-
житок,	харчування.	067)2342944Тетяна

•	 Транспортувальник терміново	на	постійне	місце	роботи	на	
ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	Графік	роботи	
на	 заробітня	 плата	 при	 співбесіді.	 Телефонувати	 с	 9.00-18.00	
097)5633057,519232

•	требуется	уборщица	времеННо	На	24	дНя.	подроб-
Ности	по	0633970879ольга

•	требуются	уборщиКи	в	г.Киев!	работа	посмеННая,	
смеНы	дНевНые	и	НочНые	(На	выбор),	помощь	с	жи-
льем.	предоставляется	спецодежда.	оплата	проез-
да	до	Киева.	з/та	5000-6500	грН.	0675268435

•	 У м.	Київ	потрібні	ч	/ж	на	фасування-упаковку	одноразового	
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.	 Обучение!	 Спецодежда!	
Трехсменный	 график.	 Подвоз.	 Соцпакет.	 063)4834000Юрий-
Михайлович

•	 Укр-польська агенція.	Робота/Польща,	Чехія,	Німеччина,	Ес-
тонія.	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

•	 Упаковщицы (-ки)	 -	 гладильщицы	 на	 швейное	 производ-
ство.	График	работы	 гибкий	 (договорной).	О/р	необязателен.	
З/п	5000грн	КА	Вакансия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	
этаж.	Трудоустройство	бесплатное	063)4459909,(067)4545292

•	 Упаковщицы-фасовщицы. Возраст	 и	 опыт	 значения	 не	
имеют.	Фасовка	готовой	продукции.	Комфортные	условия	тру-
да,	евроремонт.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	
офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(
067)5884282,(093)2401847

•	 Ученик столяра	 срочно	 требуется	 на	 производство	 мягкой	
мебели.	Выплата	з/п	еженедельно.	З/п	от	5000грн	Официаль-
ное	трудоустройство.	067)4104712

•	 Учетчик шкур	 на	 склад	 срочно	 требуется	 на	 кожевенный	
завод.	О/р	желателен.	Официальное	 трудоустройство.	З/п	от	
4500грн	+	подвоз	553552,(067)9827431

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

•	 Фасадчики (утепление	 минеральной	 ватой)	 срочно	 тре-
буются	 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	достойная.	О/р	
желателен,	обучим.	Работа	в	г.Киев.	067)5232958,(097)1966642

•	 Фасувальники на	овочевий	склад	в	м.	Житомир.	Офіційне	
працевлаштування.	Гідня	з/п.	Офіційне	працевлаштування.	Гід-
ня	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	 забезпечуємо	 .	
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	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

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

•	 Формовщик для	 выполнения	 работ	 по	 производству	
железобетонных	 изделий	 с	 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	429054Наталия,(067)6415300

•	 Формовщица (-ик)	З/п	до	4000	грн.	Работа!!!	В	связи	с	рас-
ширением	производства	(носки)	срочно	проводится	набор	со-
трудников.	З/п	до	5000	грн.	О/р	не	обязателен.	Проводим	обу-
чение.	063)7948598

•	 Фрезеровщик (обработка	гранита).	Работа	в	г.	Коростишев.	
Возможно	 предоставление	жилья.	Компенсация	проезда.	За-
роботная	 плата	 высокая.	 График	 работы	 нормированный.	
099)9119791

•	 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	постоянную	
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 на	 камнеобрабатывающее	 предприятие.	
О/р	желателен.	З/п	высокая.	г.	Житомир.	098)6505912

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

•	 Фрезерувальники гранітних	ваз	з/п	від	виробітку	(7	000	-	15	
000грн)	Заробітня	плата	без	затримок,	аванс	067)2306420

•	 Фрезерувальники на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	до-
мовленістю.	095)2806719,472064

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

•	 Швеи на	 новое	 предприятие.	 Работа	 в	 г.	 Житомир.	 З/п	 от	
3000	грн.	Г/р:	пн-пт,	с	8.30	до	17.00	Официальное	трудоустрой-
ство.	 Своевременная	 оплата	 труда.	 Работа	 в	 р-н	 Музыкалки	
097)0858712

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

•	 Швеи на	производство	на	пошив	спецодежды	.	Своевремен-
ная	и	достойная	оплата	труда	098)0526014Наталья

•	 Швеи на	 швейное	 производство	 на	 постоянное	 место	
работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)3838801,(093)90
48748,(096)5548178

•	 Швеи срочно	 требуется	на	предприятие.	Заработная	плата	
достойная	и	своевременная.	Все	детали	по	тел	:	067)7380174

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

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

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

•	 Шліфувальник-полірувальник гранітних	 ваз.	 з/п	 від	 виро-
бітку	(5	000	-	12	000грн).	Заробітня	плата	без	затримок,	аванс	
067)2306420

•	 Шліфувальник-полірувальник Можливе	 офіційне	 працев-
лаштування.	Робота	в	с.	Стрижівка,	Коростишівського	р-н.	Де-
талі	обговорюються	097)9062416,(050)9278214

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

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

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

•	 Электрики в	строительную	компанию,	г.	Киев.	Мы	предла-
гаем:	 официальное	 трудоустройство,	 достойную	 оплату	 тру-
да,	 социальный	 пакет	 Иногородним	 предоставляется	 жилье	
067)3748393

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

•	 Электромеханик для	 обслуживания	 сместительного	 комп-
лекса	(цемент)	срочно	требуется	в	компанию	ООО	Цемстрой-
сервис.	З/п	6000грн	067)4632981ОлегЛеонтиевич

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

•	 Электромонтажники срочно	 требуются	 в	 строительную	
компанию.	Объект	в	Житомирской	области.	Г/р	с	Пн.-Пт.,	5-ти	
дневка,	Сб.,	Вс.-	выходные.	З/п	от	8000грн	Жильё	предостав-
ляется.	Трансфер	и	питание	обеспечиваем.	050)4613318Вита-
лийАлександрович

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

2. НеРухомість 

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,	жито-
мирсКая	 обл.,	 г.емильчиНо,	 ул.	 соборНая,42.	 цеНа	
655	738	грН.	0971017755

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 
•	продам	 4-х	 Ком.Кв.,	 6/9	 этажей,	 82м/52м/0м,	
г.житомир,	 р-Н	 воКзала.	 цеНа	 1	 062	 670	 грН.	
0680788285

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,	са-
рай,	2	погреба.	ціНа	договірНа	0963003157

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 виННицКая	 обл.,	
ильиНцевсКий	 р-Н,	 с.жадаНи,	 ул.чапаева.	 цеНа	 135	
870	грН.	0936243074

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 виННицКая	 обл.,	 то-
машпольсКий	р-Н,	с.вапНярКа	0504483289

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомирсКая	 обл.,	
володарсКо-волыНсКий	 р-Н,	 с.топорище.	 цеНа	 95	
628	грН.	0967296803

•	продам	 1-Но	 этажНый	 дом,	 житомирсКий	 р-Н,	
с.заречаНы.	0504118465

•	продам	1-Но	этажНый	дом,	черНовицКая	обл.,	хо-
тиНсКий	р-Н,	с.зарожаНы,	ул.головНа,	9.	цеНа	1	358	
696	грН.	0953833260

2.11. Продам Ділянки в місті 
•	продам	или	сдам	в	ареНду	земельНый	участоК	2	
га,	черНозем,	оКраиНа	житомира	(р-Н	химволоКНо).	
0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 
•	продам	участоК	под	жилую	застройКу,	житомир-
сКий	р-Н,	с.тетеревКа.	цеНа	601	093	грН.	0971017755

•	 Участки и	строения	в	Геническе,	Генкорка,	1	линия,	в	ак-
тах	на	собственность	от	10	сот.,	 до	5	 га.	Возможны	бартер,	
рассрочка.	Цена	земли	от	35000	грн/сотка;	строений	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	мойкой	на	выезде	из	города.	
0675312526

•	лолгосрочНая	 ареНда.	 готовый	 бизНес.	
г.хмельНицКий	0675941492

•	продам	 відлагоджеНе	 діюче	 швацьКе	 виробНи-
цтво,	м.	харКів	р-Н	вул.	одесьКої.	дзвоНити	з	10.00	
до	13.00	з	пН-пт.	0681487339

2.16. Здам в оренду 
•	здам	в	ореНду	або	продам	будиНоК	с.КлітчиН.	літ-
Ня	КухНя,	баНя,	євроремоНт,	33	сот.	землі.	всі	умови	
проживаННя.	ціНа	договірНа.	0673911769

•	здаю	подобово	1-Кім.Кв.	гаряча	вода,	КабельНе	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,	річ-
Ка,	НедалеКо	зупиНКа.42	сот.	землі.	ціНа	договірНа.	
0673911769

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 
•	 Автомобілі від	6000	із	США.	Доставка,	офіційне	розмитнен-
ня,	 сертифікація,	 реєстрація	 в	 МРЕО.	 Для	 Агентів	 комісійні.	
"АвтоБУ".	autobuusa@gmail.com,	Максим	0956025551

продаМ автоМобиль заз SeNS под выплату + кас-
ко. 0978959618

•	седаН	 CheVrolet	 ePICa,	 2008	 г.в.,	 2	 л,	 130	 тыс.Км.	
г.виННица.	цеНа	207	689	грН.	торг	0636316252

3.3. автомобілі. Куплю 

викуп автоМобілів будь-яких Марок, в будь-
якоМу стані, після дтп, не розМитнені, проблеМ-
ні. дорого. 0976484669,0635852350

купиМ ваш автоМобиль на выгодных для вас 
условиях, в короткие сроки. возМожна покупка 
кредитных, проблеМных, после дтп автоМоби-
лей. 0962494994ярослав

куплю авто в будь-якоМу стані: ціле, після дтп, 
потребуюче реМонту, проблеМне, кредитне, 
арестоване, будь-якої Марки. евакуатор. швидко. 
0731617000,0976646575

куплю авто вітчизняного або зарубіжного ви-
робництва. Можливо після дтп. швидко та доро-
го. 0677459877,0672439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 
•	 Ваги для	 всіх	 типів	 фронтальних	 навантажувачів	 та	
сміттєвозів.	 Ціна	 виробника.	 Установка,	 гарантія,	 сервіс.	
0983546654;0935549136

грабарки тракторні, трактори, прес-підбирачі, 
коМбайни зернозбиральні, копачки дворядні та 
ін. с/г техніка на заМовлення. широкий асорти-
Мент з/п. www.ferMeraGro.coM.ua. (0332) 767912 
(луцьк); 0951703167;0665281360

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

•	запчастиНи	до	с/г	техНіКи	(Нові)	та	привезу	На	за-
мовлеННя	 б/в	 запчастиНи	 європейсьКого	 виробНи-
цтва,	а	таКож	подрібНювач	(січКарНя)	до	КомбайНів.	
0505176722,володимир

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

•	КомбайНи	зерНозбиральНі:	"вольво",	"Клаас",	"джоН	
дір",	 "массей-фергюсоН",	 буряКозбиральНі,	 Карто-
плезбиральНі,	 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	 техніка,	доставка.	
(050)6905983,	0966809590,0969302249

•	 Косарки,гребки,оприскувачі,плуги,культиватори,фрези,б
орони,картоплекопалки,розсіювачі добрив(все-Польща)+з/ч.	
0667845959,0673908739

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

•	 Міні-трактори, мотоблоки,	 плуги,	 борони,	 грунтофрези,	 са-
джалки,	косарки,	гребки,	копачки.	Кормоподрібнювачі.	Доставка	
по	Укр.	Запч-ни.	Сайт:	agrokram.com	0980465090,0990465090

•	оригіНальНі	запчастиНи	для	КитайсьКих	міНі-траК-
торів	та	двигуНів	Dong	Feng,	Foton,	XIngtaI,	дтз	та	іНші.	
www.goagro.Com.ua,	0982234884,0993734884

•	прес-підбирачі,	 КомбайНи	 зерНозбиральНі,	 бу-
ряКозбиральНі,	 КартоплезбиральНі	 та	 іН.,	 мож-
лива	 доставКа,	 частКове	 КредитуваННя.	 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;	оприскувачі	на-
вісні	12-18м,	преси	квадратні,	тюки,	плуги	оборотні	3-5	корпусні,	
фреза,	картоплесаджалки	4-рядні,	картопляний	комбайн	1-ряд-
ний.	09738507841,0975847243

                      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. Земельна ділянка кадастр.номер: 1810136300:04:016:0018, площею 0.06 га, 

що розташована за адресою: м. Житомир, вул. Професора Антоновича, 27/6. Дата 
торгів: 26.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №208119;

2. Садовий будинок №319, заг.площею 44.4 кв.м., що знаходиться за адре-
сою: Житомирський район, Станишівська сільська рада, "Станишівське" садів-
ниче товариство. Дата торгів: 26.04.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №206385;

3. Нежитлове приміщення, сховище, площею 1011.0 м кв., що знахо-
диться за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Прикордонна,34. 
Дата торгів: 03.05.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №208806 
(уцінено лот № 187500);

4. Нежитлове приміщення, сховища заг. площею 1084.8 м.кв., що зна-
ходиться за адресою: Житомирська область, м. Овруч, вул. Прикордонна,32. 
Дата торгів: 03.05.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №208807 
(уцінено лот № 190254).

•	 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

•	траКтор	з	доКумеНтами.	блоКіровКа.	реверс.	поНи-
жеНа	 передача	 вал	 відбору	 потужНості.гідравліКа.	
причіп	самосКид,	КосілКа,	плуг	двоКорпусНий,	воло-
Куша,	Культиватор.89000грН.	0633612116олеКсій

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

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

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

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

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

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

ви	ще	їздите	На	беНзиНі	та	Не	еКоНомите?	встаНо-
вить	 газобалоННе	 обладНаННя	 та	 еКоНомте	 вже	
сьогодНі.третє	поКоліННя	від	3000	грН;	четверте	по-
КоліННя	від	7000грН.	доКумеНти	для	даї.	0677524017

евакуатор по Місту та області . до 4-х 
тон,довжина -5 М. будь яка форМа завантаження 
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,	дрова,	землю,	
глиНу,	перегНой,	подшивКа.	доставКа	стройматери-
алов,	вывоз	мусора.	0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	 Виконуємо всі	види	будів.	робіт,	будь-якої	складності	(внутр.	
та	зовн.,	також	включаючи	поточні	та	капітал.	ремонти	примі-
щень	 будь-якого	 призн-ня).	 швидко,	 якісно,	 надійно,	 розумні	
ціни.	Валерій	0982178707,	Олександр	0680198969,0636505862

•	строительство	деревяННых	домов,	беседКи,	садо-
вая	мебель.	всё	для	обработКи	дерева.	офис-мага-
зиН	"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	 Ка-
чества.	ул.	бараНова,	60.	0962461677

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

4.18. металопрокат. Куплю 
•	 Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83,	припой	ПОС-30,	ПОС-40,	ПОС-61,	
олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	за	
ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	0963409983

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

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

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

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

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

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	 Економне опалення.	 Тепло	 за	 20	 коп/год.	 Економія	 до	
70%	 на	 опаленні!	 Економні	 ел/радіатори	 і	 керам.	 панелі.	
Безпечні,	 безшумні,	 не	 сушать	 повітря.	 Термін	 експлуатації	
20років.	 Вир-во	 Україна.	 Гарантія	 2	 роки.	 Доставка.	 Сервіс.	
0675236614,0662663474

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кваліфікована гарантована допоМога в отриМан-
ні кредиту. пропозиції для неофіційно працевла-
штованих з чорниМ спискоМ. 12% річних. Max. 
450000 гривень. 0993337916,0681458367

•	працюєте	НеофіційНо	або	погаНа	КредитНа	істо-
рія?	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

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 
•	автоуслуги	по	городу,	уКраиНе,	россии,	белорус-
сии.	oPel	VIVaro	грузоподъёмНость	1,2	тоНН.	объём	
грузового	 отсеКа	 2700х1600х1400.	 мы	 всегда	 до-
говоримся.	0985992107,0934602309

•	грузоперевозКи	песоК,	щебеНь.	вывоз	мусора	ав-
томобилями	зил,	Камаз.	0969524540

6.13. Ремонт техніки 

реМонт холодильників, заМіна коМплектую-
чих, заправка. якість, гарантія. виїзд по області. 
0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 
•	"діасКурія"	 -	 регулярНі	 міжНародНі	 автобусНі	
рейси	уКраїНа-греція-уКраїНа.	продаж	КвитКів.	до-
ставКа	багажу.	ліц.	мтзу	аг	№504959-21.03.2011.	На	
сайті	www.диасКурия.toP	0445216062,0955344046

•	аНтеНи	супутНиКові.	більше	100	КаНалів.	підКлю-

чеННя	по	житомиру	та	області.	гараНтія,	обслугову-
ваННя,	прошивКа	та	ремоНт.	м.житомир,	вул.вітруКа	
17б.	сц	полісся	net.	0963607722,0933129393,449131

•	 Наркологічна клініка	 "Доктор	Благо	Плюс"	в	Одесі	прово-
дить	лікування	метадонової	героїнової	залежності	і	алкоголіз-
му.	Імплантація	нарко	і	алкоблокаторів,	робота	з	психологом.	
Ліц	АВ	№567544	28.10.2010р.,	МОЗУ.	www.centerblago.com.ua	
0487023424,0972422922

•	 Поверну успіх	 і	 удачу	 в	 житті,	 допомога	 у	 про-
блемах	 сім`ї,	 бізнесу,	 кар`єри,	 кохання,	 самотності.	
0683706105,0732232983Людмила

•	пошиття	постільНої	білизНи	та	 іНших	теКстиль-
Них	виробів.	можливе	пошиття	за	іНдивідуальНими	
розмірами.	 гараНтоваНа	 яКість	 товарів.	 іНтерНет-
магазиН:	www.tk-Postel.Com.	0938527123

•	 Професійний підхід	 до	 життєвих	 проблем:	 сім`ї,	 дітей,	
шлюбу,	кохання,	самотності,	бізнесу.	Великий	д/р	на	відстані.	
0673038478

реМонт усилителей звука (автоМобильных, 
эстрадных, бытовых); тв (кинескопных и жк), 
Мониторов и прочей электробытовой техники 
с выездоМ к ваМ пн-пт:19-00 до 21-00. 0989718656

•	 Супутникове та	екстра	ТВ.	0977074561Роман

7. все Для Дому 

7.1. меблі для дому. Продам 

продается	паН-диваН-малютКа.	в	отличНом	со-
стояНии.	цеНа	договорНая	0674119391

8. РіЗНе 

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

•	продам	 сажеНцы	 голубой	 ели,	 3	 годичНые,	 40	
грН./шт.	 от	 50	 шт.	 33	 грН./шт.,	 семеНа	 в	 добавоК.	
пересылКа	по	региоНу.	есть	в	Наличии	семеНа	11-
13	грН.	0674317398,0636922249.

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	виробництва	
шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	полублоків,	транспорт-
не	обладнання	і	т.п.	0675669709

•	 Трубогиби, комплекти	обладнання	для	 виробництва	 кова-
них	виробів	 та	м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	лавок.	Ковані	
лавки,	столи,	гойдалки,	decorzabor.prom.ua	0973588260

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

купуєМо відходи плівки полієтиленової, пласт-
Маси та Макулатуру. 0505580047,447919

•	Купуємо	холодильНиКи,	пральНі	машиНи,	плити,	
телевізори,	Компютери,	моНітори	та	іНшу	побутову	
та	 КомпютерНу	 техНіКу.	 стару	 або	 Не	 працюючу.	
самовивіз.	0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

житоМирська обласна дирекція головного офі-
су пат "наск "оранта" повідоМляє: втрачений по-
ліс осцпввнтз серії ак №2934451 та бланк ф.97-20 
№390530 вважати недійсниМ

8.23. інше. Продам 

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

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	 мамоНта.	 таКже	
стариННые	 иКоНы,	 КартиНы	 до	 1980	 г.,	 ордеНа,	 ме-
дали,	КНиги	издаН.	до	1917	г.,	КоНьяКи	времеН	ссср	
другие	предм.	стариНы	для	собствеННой	КоллеКции	
0503466068

•	 Куплю ел/двигуни,	 редуктори,	 насоси,	 тельфера,	 холод.об-
ладнання,	силові	трансформатори,	пускачі,	автомати,	компре-
сора.	0671885230

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

•	 КУПЛЮ Механизм	переключения	передач	КПП-К-152	(Евро)	
всё	в	сборе	от	кабины	до	КПП	-	КамАЗ.	0503089968,0963080662

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

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

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Купую верстати	 металообробні.	 Запчастини	 до	 них,	 ін-
струмент.	 Продам	 токарний	 та	 фрезерний	 верстати.	
0505008837,0971751242

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

•	 Тільки промисл.	 Ел/двигуни.	 Редуктори.	 Мотор-редуктори.	
Масляні	 трансформатори	 ТМ,ТМЗ,ТМГ,ТМВМ.	 Высоков.ел/
тельфера.	0675601445

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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РІЗНЕ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Копання криниць

тел.: 067 395 74 41

доставка 
кілець від 

виробника, 

Продам

Т.: 067-682-39-16

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

Здаються  і продаються

Т.: 067-411-97-03, 067-411-97-18

будинки.

Здаються подобово квартири

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

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

Тел.: (0412) 25-47-21
(067) 391-69-84

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

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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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
від 6 травня 2015 р.

Видавець – ПП “ЄВА-ІНФО”; адреса: 10013, 
м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407
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м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189
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Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з 
редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агент-
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діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.
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від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Не відкладайте ви-

рішення проблем «на 
потім». Зараз необхід-

но проявити гнучкість і актив-
ність, творчу ініціативу та за-
стосувати свої ідеї на практиці. 

ТЕЛЕЦЬ
У вас з’явиться ба-

жання щось карди-
нально змінити у власному 
житті. Ловіть свій шанс. Спри-
ятливий період і для розши-
рення сфери діяльності.

БЛИЗНЮКИ
Вплинути на хід 

небажаних подій 
вам навряд чи вдасться, а от 
«обернути» їх на свою ко-
ристь ви зможете.

РАК
Ваш дохід збіль-

шиться. Однак спро-
ба вчити когось жити 

обернеться не надто приєм-
ною ситуацією.

ЛЕВ
На роботі та в ін-

шій важливій для вас 
діяльності треба буде постій-
но доводити свій професіо-
налізм.

ДІВА
Колеги чи діло-

ві партнери можуть 
скористатися вашою надмір-
ною емоційністю і спровоку-
вати конфліктну ситуацію.

ТЕРЕЗИ
Ваш успіх зале-

жить, передусім, від 
вашої дипломатичності і на-
віть відстороненості. Гранді-
озні плани на найближчі дні 
краще не будувати.

СКОРПІОН
Працездатність, 

інтуїція, диплома-
тичність та чарів-

ність дозволять впоратися з 
нереальними (на перший по-
гляд) завданнями.

СТРІЛЕЦЬ
У вашій голові 

народиться величез-
на кількість цікавих 

ідей і нових планів. Потрібно 
багато працювати.

КОЗЕРІГ
Подумайте про 

плани і проекти на 
майбутнє. На роботі все га-
разд, ймовірне навіть підви-
щення по службі.

ВОДОЛІЙ
Саме час серйозно 

поставитися до своєї 
кар’єри та репутації. 

Постарайтеся не вплутувати-
ся в авантюрні та конфліктні 
історії.

РИБИ
Зміни у ділових 

зв’язках – серйозне 
випробування на міцність. 
На роботі можливі інтриги. 
Хтось спробує «звалити на 
вашу голову» свої проблеми. 

  Драмтеатр                                                        Ляльковий театр            

«Фараони»
08 квітня

Початок о 19.00

«Операція-ситуація»
08 квітня

Початок об 11.00 та 13.00

«Кот в сапогах»
09 квітня

Початок об 12.00 та 14.00



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»

Г о т у є м о с ь  д о  в е с і л л я !
пров. Львівський, 3а

(за готелем «Житомир»)

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

Запрошуємо провести Ваше свято
у кафе “Alyssum”

Ідеально підходить для проведення весілля, 
корпоративної вечірки, бенкету з нагоди Дня 
народження та святкування інших урочистих 

подій у Вашому житті. Наша кухня не 
залишить байдужим жодного гурмана.

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Ніч в Парижі
Жанр: драма, комедія
В атмосфері нічного Парижа перепле-

тені любов, інтриги і небезпека. Перед ди-
ректором театру Луїджі, бабієм і розгіль-
дяєм, стоїть завдання не з легких - знайти 
гроші на гучну прем'єру і живу мавпу. І для 
цього йому доведеться використовувати 
всю свою винахідливість, хитрість і, зрозу-
міло ... незвичайну чоловіче чарівність, тому 
що в нічному Парижі все вирішують красу-
ні і фатальні жінки.

Привид у броні
Жанр: бойовик, драма, 
              фантастика
В основі фільму «Привид у броні» 

лежить популярна науково-фантастич-
на манґа про жіночий кіборг-спецназ, 
який керує групою під назвою «9-й 
Відділ». Завдання відділу – зупинити 
найнебезпечніших злочинців та екс-
тремістів на чолі з ворогом, чия мета 
знищити досягнення Hanka Robotics в 
сфері кібертехнологій.


