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Обкрадений 
громадський транспорт

 «судові баталії»: жінка півтора роки 
судиться з сусідом за власну землю

кадрова проблема ЖнаУ стала 
причиною наклепу на газету та 
блокування роботи редакції

У понеділок, 10 квітня 2017 року, роботу ре-
дакції газети «20 хвилин Житомир» намага-
лися заблокувати студенти Житомирського 
національного агроекологічного універси-
тету на чолі з головою студентської ради 
університету Віктором Наумчуком. с. 5

РОЗСЛІДУВАННЯ
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Анастасія Кузьмич

Під час десятої сесії 
Житомирської об-
ласної ради 6 квітня 
депутати проголо-
сували за дострокове 
розірвання контракту 
з директором Берди-
чівського медколеджу 
Володимиром Климе-
нюком.

Перш ніж проголосувати, 
у депутатів виникла дискусія з 
цього приводу. Так, екс-голова 
облради, а нині – депутат від 
«Батьківщини» Анжеліка Лабун-
ська виступала проти прийняття 
рішення.

«Ви зараз його звільните, а че-
рез десять днів суд його поновить 
на посаді. Йому буде достатньо 
однієї інстанції. На фракції при-

йнято рішення не голосувати за 
це питання».

Сам же директор навчально-
го закладу Володимир Климе-
нюк, присутній на сесії, заявив:

«Так, я не подарунок, не ангел, 
але не продаю, не здаю і не люблю 
брехні. Це вже тягнеться три роки. 
До мене приходили, у цій компа-
нії був депутат Ігор Романський, 

вони вимагали від мене 15 тисяч 
доларів», – заявив Клименюк.

Попри все, депутати ухвали-
ли рішення: «за» проголосували 
37 депутатів з 61 присутнього.

Після оголошення результа-
тів голосування представники 
медколеджу, які приїхали під-
тримати свого керівника, скан-
дували «Ганьба!»

У середу, 5 квітня, 
на засіданні місь-
квиконкому затвер-
дили план святку-
вання Великодня.

На засіданні прийняли 
рішення дозволити продаж 
слабоалкогольних напоїв на 
фудкортах. Однак, спираю-
чись на досвід Різдвяних свят, 
коли поруч зі «слабоалкогол-
кою» торгували й високогра-
дусними напоями, члени ви-
конкому вирішили доручити 
контроль за торгівлею муні-
ципальній інспекції.

Для того, щоб у святкові 
дні, а саме – на Чистий чет-
вер і Великдень – житомиря-
ни не мали проблем з тим, 
як дістатися до храмів і до-
дому, Управлінню транспор-
ту доручили забезпечити го-
родян транспортом у пізній 
період доби.

У цьому році, як і мину-
лоріч, на житомирян чекає 
виставка писанок, на якій бу-
дуть представлені як автор-
ські, так і створені школяра-
ми роботи. На другий день 
Великодня, у так званий «по-
ливаний» понеділок, кожен 
бажаючий матиме нагоду 
долучитися до традиційного 
обливання водою.

Загальноміське свято про-
ходитиме на вулицях Михай-

лівській і Лятошинського.

ПОВНИЙ ПЕРЕЛІК 
СВЯТКОВИХ ЗАХОДІВ:
13-17.04.2017р. 

●● Фестиваль писанок. Ви-
ставка «Великодня писан-
ка» (200 дитячих робіт та 
20 аутентичних писанок). 
Конкурсні програми «Тра-
диційна», «Сучасна» та «Ав-
торська» писанка.

●● Святкові концертні 
програми.

●● Фудкорт на 12 рестора-
нів. Тераса на 200 місць та Ла-
унж Зона. Арт-галерея. Зона 
дитячих розваг. Зона прове-
дення локальних культурних 
заходів.

●● Експозиція старовин-
ного обладнання та інстру-
ментів.

●● Виставка традиційного 
українського одягу, автентич-
них предметів побуту. Про-
ведення майстер класів.

16.04.2017р.
●● Богослужіння та між-

конфесійний молебень.
●● Концертна програма 

«Великодні дзвони».

17.04.2017р.
●● У другий день Велико-

дніх свят, який в народі має 
назву «поливаний» понеді-
лок, відбудеться традиційне 
обливання водою.

мешканці народицького 
району вимагають вирішення 
«титанового» питання

Як святкуватимуть 
великдень у Житомирі: 
план заходів

Анастасія Кузьмич

На 10-й сесії Жито-
мирської облради 6 
квітня представники 
Народицької громади 
виступили з транспо-
рантами й звернулися 
до депутатів з вимогою 
заборонити видобуток 
титанових руд та ільме-
ніту в їхньому районі.

Як стверджують мітингу-
вальники, розробка родовищ і 
видобуток цих порід знищить 
навколишні ліси й позбавить ра-
йон питної води. Своєю чергою, 
голова облдержадміністрації 
Ігор Гундич заявив, що не хоче, 
щоб хтось спекулював думкою 
депутатів. За його словами, з 4 
сіл, які прилягають до родови-

ща, 3 мають централізоване во-
допостачання.

«Видобуток йтиме шахтовим 
методом, воду братимуть на гли-
бині 150 м», – пояснив Ігор Гундич.

У відповідь на це мітингу-
вальники звинуватили губерна-
тора в особистій зацікавленості 
в питанні. У результаті питання 
зняли на доопрацювання.

Депутати проголосували  
за розірвання контракту  
зі скандальним директором 
Бердичівського медколеджу
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«Судові баталії»: жінка півтора роки 
судиться з сусідом за власну землю

Анна Сергієнко

Традиційно скла-
лося, що земельні 
питання викликають 
низки дискусій і спри-
чиняють судову тяга-
нину, котра рідко ви-
рішуєтся за короткий 
проміжок часу. Дана 
історія – не виняток: 
власниця земельної 
ділянки в Житомир-
ському районі півто-
ра роки намагається 
«відсудити» свою ж 
землю.

Ще у січні 2008 року одна зі 
сторін спору, житомиянин Пе-
тро Польський придбав житло-
вий будинок у селі Буки Жито-
мирського району. В договорі 
купівлі-продажу зазначено: «На 
підставі довідки, виданої Ви-
конавчим комітетом Буківської 
сільської ради Житомирсько-
го району та області 15.01.2008 
року № 35, земельна ділянка 
площею 0,39 га в приватну влас-
ність не передавалась, знахо-
диться в користуванні, держав-
ний акт не видавався».

Протягом тривалого часу 
власник з якихось причин не міг 
оформити документи на землю, 
і лише 26 серпня 2009 року ви-
грав суд першої інстанції проти 
сільського голови Буківської се-
лищної ради, а 30 вересня 2010 
року отримав ухвалу Київського 
апеляційного адміністративно-
го суду, котра зобов’язала сіль-
ського голову підписати дер-
жавний акт на землю.

У той же час, на сусідню зе-
мельну ділянку 6 квітня 2009 
року був оформлений держав-
ний акт на право власності на 
ім’я Наталії Рябко, котра й стала 
другою стороною спору і пози-
вачем у цій справі. На той мо-
мент, коли у позивачки були вже 
оформлені документи на землю, 
у її сусіда, фактично, земля була 
в користуванні.

Попри все, це не завадило 
Петру Польському в 2015 році 
встановити металевий паркан 
і відгородити не лише свою ді-
лянку, а й частину сусідської.

Наталя Рябко звернулася до 
спеціалістів «ФОП Ткач О. Ю.», 
щоб вони виконали роботи 
щодо відновлення меж земель-
ної ділянки в натурі. В акті про-
ведених робіт від 14 липня 2015 
року зазначено: «При проведен-
ні топографо-геодезичних ро-

біт встановлено, що суміжним 
землекористувачем встановле-
но огорожу, яка знаходиться в 
межах Вашої приватної влас-
ності. Тому проведення робіт 
щодо відновлення меж Вашої 
земельної ділянки не мало 
можливості». Тож вже тоді жін-
ка не мала змоги користуватися 
своєю власністю.

З огляду на це Наталя Рябко 
звернулася до Державної інспек-
ції сільського господарства в 
Житомирській області стосовно 
порушень вимог земельного за-
конодавства на території Буків-
ської сільської ради.

«За результатами розгляду 
повідомляємо, що під час про-
ведення обстеження земельної 
ділянки [...] встановлено, що 
гр. Польським П. П. зайнято 
шляхом встановлення парка-
ну частину земельної ділянки 
площею 0,0964 га, яка нале-
жить гр. Рябко Н. М. на праві 
приватної власності відповідно 
до державного акта на право 
власності на земельну ділянку 
від 06.04.2009, який зареєстро-
ваний в Книзі записів реєстра-
ції державних актів на право 
власності на землю та на право 
постійного користування зем-
лею, договорів оренди землі за 
№ 010920900160», – йдеться у 
відповіді сільгоспінспекції від 
14 серпня 2015 року. Також у 
Державній інспекції сільського 
господарства повідомили, що 
відповідно до вимог ч. 2 ст. 158 
Земельного кодексу України 
виключно судом вирішуються 
земельні спори з приводу во-
лодіння, користування і розпо-
рядження земельними ділянка-
ми, що перебувають у власності 
громадян.

З огляду на це власниця 
«окупованої» земельної ділянки 
19 серпня 2015 року звернулася 
до Житомирського районного 
суду Житомирської області з 
проханням «усунути перешко-
ди у користуванні належною їй 
ділянкою шляхом зобов’язання 
суміжного землекористувача 
Польського Петра Петровича 
демонтувати паркан (металеву 
огорожу) та привести вказану зе-
мельну ділянку в первісний стан, 
звільнивши від господарських 
споруд та речей».

Також правоту позивачки 
підтверджує висновок експер-
та за результатами проведення 
судової земельно-технічної екс-
пертизи від 21 жовтня 2016 року, 
де зазначено: «В фактичному 
землекористуванні Польського 
Петра Петровича перебуває час-
тина земельної ділянки площею 
0,1400 га, що належить Рябко На-
талії Микитівні (згідно держав-
ного акту від 06.04.2009), в роз-
мірі 961,2 кв.м (0,09612 га), яка в 
плані має форму наближену до 

прямокутника».
Своєю чергою, Петро Поль-

ський подав зустрічний позов 
з вимогою відмовити Наталії 
Рябко в задоволенні первісної 
позовної заяви, а також усуну-
ти перешкоди в користуванні 
земельною ділянкою шляхом 
скасування державного акту на 
право власності на земельну ді-
лянку, виданого Наталії Рябко.

При цьому відповідач (а в 
даному випадку – вже позивач 
Польський) у позові зазначив: 
«Я продовжую користуватися 
земельною ділянкою площею 
0,25 га в первісних межах, до 
цього часу жодна особа, в тому 
числі Рябко Н. М., яка проживає 
в м. Київ, не зверталась до мене з 
будь-якими спірними питання-
ми з цього приводу». Тобто чо-
ловік офіційно визнав, що таки 
користується землю, яка не є 
його власністю.

У своєму позові Петро Поль-
ський посилається на те, що рі-
шення про виділення земельної 
ділянки Наталії Рябко колиш-
нім сільським головою Миколою 
Шпаком було підробленим. Од-
нак у відповіді на інформацій-
ний запит ГУНП в Житомир-

ській області повідомили, що 
дана кримінальна справа була 
призупинена ще у 2012 році, тож 
дана інформація не має юридич-
ного підгрунтя в даній справі.

А тим часом державний акт 
на право власності на земельну 
ділянку Польського досі не до-
оформлений і не зареєстрова-
ний належним чином (оскільки 
на ньому хоча і є підпис нового 
сільського голови, але все ж від-
сутня дата реєстрації).

У результаті судова тягани-
на триває з 2015 року, проте за 
цей час відбулося лише 3 по-
вноцінні судові засідання, під 
час яких розглядали справу по 
суті. Весь інший час сторона 
відповідача (Петро Польський) 
всіляко затягує розгляд даної 
справи шляхом неявок на засі-
дання та поетапного залучен-
ня всіх відповідачів у своєму 
зустрічному позові.

Коли ж врешті-решт «зе-
мельні баталії» припиняться, 
і жінка зможе вільно розпоря-
джатися належним їй по закону 
майном – невідомо. І лишаєть-
ся сподіватися, що компроміс 
з «жадібним» сусідом знайдуть 
уже найближчим часом.

Золоті тротуари  
Житомира

Можна терпіти незручності, але 
не можна терпіти брехню, халат-
ність і бездіяльність місцевих чи-
новників. За останні півроку можна 
говорити про ще більшу халатність 
та бездіяльність чиновників міської 
ради. Житомиряни заслуговують 
знати своїх «героїв», тих, через кого 
місто зазнає колосальних збитків.

Все розпочалося з організації від-
критих торгів. Вже тоді компаніям, 
які бажали взяти участь, не надавали 
технічну документацію на проект. 
Уявіть: ви хочете побудувати буди-
нок, запрошуєте будівельні компанії 
та пропонуєте їм будувати, навіть не 
кажучи, який будинок потрібний. 
Погодьтеся, це дуже дивно. Буді-
вельники не можуть прорахувати 
вартість та терміни виконання робіт, 
якщо вони не мають проекту.

Схоже, що управління капі-
тального будівництва й не було 
зацікавлене в тому, щоб якась 
інша компанія, крім «Ві.Ай.Пі. Бу-
дівельна компанія», брала участь 
у торгах та проводила ці роботи. 
Якщо б торги відбувалися у системі 
PROZZORO і було залучено де-
кілька великих компаній, вартість 
робіт була б меншою на декілька 
мільйонів гривень.

У підсумку виграла компанія, 
яка запропонувала ціну більшу 
на 1 млн грн, ніж інший учасник 
торгів. Документи, подані ТОВ «Ві.
Ай.Пі. Будівельна компанія», навіть 
«на око» не витримують критики. 
Дуже дивно, чому спеціалісти УКБ 
ретельно не перевірили та не про-
аналізували заявку переможця. 
Адже фахівці відразу говорили про 
нереальні строки виконання робіт!

Компанія «Ві.Ай.Пі.» в доку-
ментах вказала, що має 4 штатних 
працівники і до цього виконала 4 
будівельних проекти: заміна двох 
котлів, будівництво приміщень, 
критого басейну та школи.

З такою репутацією компанія, що 
не має жодного досвіду укладки 
тротуарної плитки та реконструкції 
тротуарів, зі штатом, що складається 
з директора, бухгалтера, інженера-
проектувальника та інженера з про-
ектно-кошторисних робіт, взялася 
за реконструкцію одночасно трьох 
центральних вулиць із загальним 
об’ємом робіт близько 30 000 м2 .

Іще важче уявити, щоб увесь 
цей об’єм робіт був зроблений 
за два місяці.

Зрештою, за 9 місяців не за-
вершена більша частина робіт 
та є значні недоліки вже завер-
шених ділянок.

Закінчення 1 частини.

КолонКа
Микола 
Череднік, 
депутат 
Богунської 
районної ради 
м. Житомир, 
засновник 
«інституту 
розвитку 
Міста»
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У понеділок, 10 квіт-
ня 2017 року, роботу 
редакції газети «20 
хвилин Житомир» на-
магалися заблокувати 
студенти Житомир-
ського національно-
го агроекологічного 
університету на чолі з 
головою студентської 
ради університету Ві-
ктором Наумчуком.

Причиною тиску була пу-
блікація на сторінках нашого 
видання звернення доктора 
сільськогосподарських наук, 
професора Віктора Бурлаки, 
доктора географічних наук, про-
фесора Світлани Буднік, канди-
дата економічних наук, доцента 
кафедри менеджменту Петра 

Маслака «Терпіти більше не в 
змозі: викладачі університету 
вирішили повстати проти рек-
тора» (№ 12 від 05.04.2017). У ви-
кладеному матеріалі звільнені 
з вузу викладачі розповідають 
про системну корупцію в на-
вчальному закладі, численні по-
рушення та фальсифікації.

Кругова порука, що прони-
зала всі щаблі влади, отруює 
суспільство. І газета «20 хви-
лин», дотримуючись засад сво-
боди слова та демократії, висту-
пає за висвітлення корупційних 
порушень.

Дане звернення є публічною 
заявою до Адміністрації Прези-
дента України, Міністерства осві-
ти України, профільного коміте-
ту Верховної ради України для 
ініціювання всебічного та повно-
го розгляду викладеної в матері-
алі інформації з метою надання 
правової оцінки діям обох сто-
рін конфлікту та притягнення до 
відповідальності винних осіб.

Зі свого боку вважаємо не-
припустимим вчинення тиску 
на редакцію газети «20 хвилин». 
Особливо ганебним є викорис-
тання ректором Олегом Скида-
ном та проректором з науково-
педагогiчної роботи, соцiального 
та гуманiтарного розвитку Іва-
ном Мартинчуком в особистих 
цілях службового становища, 
що проявляється у підбурю-
ванні студентів до радикальних 
дій, зриванні учбового процесу 
та психологічного тиску на них. 
Просимо ректора ЖНАУ усі свої 
претензії направляти до авторів 
звернення, опублікованого у ми-
нулому номері, вирішувати цю 
ситуацію у правовому полі та не 
притягувати третіх осіб.

Зібрані факти редакція на-
править до уповноважених ор-
ганів влади задля ініціювання 
службової перевірки діяльності 
ректора ЖНАУ Олега Скидана та 
притягнення керівника держав-
ної установи до відповідальності.

По факту перешкоджання 
законній професійній діяль-
ності журналістів, критики, 
здійснюваної службовими осо-
бами за попередньою змовою 
та блокування роботи редакції 
нами підготовлена заява щодо 
відкриття кримінального про-
вадження.

Нагадаємо, що згідно із За-
коном України «Про друковані 
засоби масової інформації» ре-
дакція та журналісти не несуть 
відповідальності за публікацію 
відомостей, які не відповіда-
ють дійсності, принижують 
честь і гідність громадян і ор-
ганізацій, порушують права і 
законні інтереси громадян або 
являють собою зловживання 
свободою діяльності друкова-
них засобів масової інформації 
і правами журналіста, якщо 
такі відомості були дослівно 
відтворені з тексту повідомлень 
суб’єктів правовідносин. Фак-
тично редакція газети «20 хви-

лин Житомир» оприлюднила 
звернення колишніх співробіт-
ників ЖНАУ дослівно. Отже, 
в ході розвитку конфлікту між 
керівництвом і колишніми 
працівниками ЖНАУ здійсне-
но наклеп, перешкоджання 
законній діяльності та псу-
вання ділової репутації газети 
«20 хвилин Житомир», що є по-
рушенням низки законодавчих 
актів України.

У правовій державі закон по-
ширюється на кожного, а незна-
ння його не звільняє від відпові-
дальності.

Тому у подальшому редакція 
газети «20 хвилин Житомир» за-
кликає будь-які дії з боку поса-
дових осіб ЖНАУ здійснювати 
виключно в правовому полі, не 
маніпулюючи і не використову-
ючи свої повноваження у спеку-
люванні студентами вузу.

Засновник газети «20 хви-
лин Житомир» Олександр 
Васильковський.

кадрова проблема ЖнаУ стала 
причиною наклепу на газету  
та блокування роботи редакції

 ректор ЖнАУ Олег Скидан
Фото взяте з особистої сторінки у 
Facebook ректора ЖНАУ О. Скидана

 Проректор з науково-педагогiчної 
роботи, соцiального та гуманiтарного 
розвитку іван Мартинчук 
Фото взяте з особистої сторінки у  
Facebook  проректора  ЖНАУ І. Мартинчука
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Іра Петрова

Безпека, відпові-
дальність, якість – це 
головні принципи, 
яких постійно дотри-
муються працівники 
ПАТ «Житомиргаз», 
аби забезпечити безпе-
ребійне газопостачан-
ня понад 360 тисячам 
споживачів Житомир-
ської області.

Ця щоденна робота хоч і 
мало помітна, але дуже важли-
ва. Адже від стану газопроводів, 
газорегуляторних та шафових 
пунктів залежить не тільки ком-
форт, а й безпека людей. Тому 
нині на порядку денному сто-
їть модернізація обладнання 
ПАТ «Житомиргаз». Скільки 
на це піде коштів, що дасть вве-
дення абонентської плати за газ 
і чому не тільки небезпечно, але 
й дорого продовжувати експлуа-
тацію застарілих газових мереж, 
дізнавалися журналісти газети 
«20 хвилин».

Плани на рік
За словами фахівця із зв’язків 

з громадськістю та пресою 
ПАТ «Житомиргаз» Олени Мічурі-
ної, тільки у 2017 році на модерні-
зацію газопроводів, газорегулятор-
них та шафових пунктів компанія 
скерує 21,7 мільйона гривень.

– Виручені кошти за послуги 
з розподілу газу будуть спрямо-

вані на виробничу діяльність 
компанії та фінансування інвес-
тиційної програми. За ці гроші 
компанія відремонтує та замі-
нить 15 км газових мереж, а та-
кож 82 споруди на них, – розпо-
відає Олена Мічуріна.

Модернізація обладнання – 
головний пріоритет в роботі 
ПАТ «Житомиргаз».

– Для нас важливо, аби кожен 
споживач отримував якісні по-
слуги. Нове сучасне обладнання 
на газорегуляторних та шафових 
пунктах допомагає уникати ава-
рійних ситуацій, – зазначає Оле-
на Мічуріна.

Справа техніки
Спеціалісти ПАТ «Житомир-

газ» щоденно обстежують розпо-
дільчі газопроводи, перевіряють 
технічний стан та герметичність 
системи. Шафовий розподіль-
чий пункт у селі Сінгури – один 
з майже двох з половиною тисяч 
газорегуляторних та шафових 
пунктів, які потребують постій-
ного обстеження.

– Наше головне завдання по-
лягає в тому, щоб газопостачан-
ня кожної оселі було безперебій-
ним та безпечним, – розповідає 
старший майстер групи обслуго-
вування ГРП ПАТ «Житомиргаз» 
Сергій Козюченко. – Ми повинні 
щомісяця проводити технічний 
огляд, перевірку засміченості 
фільтрів вхідного і вихідного 
клапанів. Раз на рік проводимо 
поточний ремонт.

У 2016 році повністю замі-
нили застаріле обладнання двох 
шафових розподільчих пункти у 
селі Сінгури. Це сучасна техніка 
іноземного виробництва. Облад-
нання надійне і безпечне.

Саме на таких розподільчих 
пунктах тиск подачі газу змен-
шується до необхідного для 
споживачів побутового рівня. 
Перевіряють справність розпо-
дільчих пунктів 123 спеціалісти. 
За словами Сергія Козюченка, в 
групі обслуговування є ще 10 ва-
кантних місць.

Кадрові питання
Окрім планового огляду ме-

реж, цілодобово працює аварій-
на служба ПАТ «Житомиргаз». 
Щодня сюди надходить від 20 
до 30 аварійних звернень. Через 
великий об’єм роботи та низь-
кі зарплати на підприємстві не 
вдається знизити плинність ква-
ліфікованих кадрів.

– Лише минулого року звіль-
нилось 235 працівників. І за 
останніми даними в нас є 245 
вакансій. На сьогоднішній день 
зарплатня слюсаря на 50 відсо-
тків нижча від середньої по об-
ласті. Тієї тарифної виручки, яку 
має ПАТ «Житомиргаз», а це 
лише 11 відсотків з одного реалі-
зованого кубометра, не вистачає 
для підвищення зарплатні ро-
бітникам, а значить, не дозволяє 
здійснювати обслуговування га-
зових мереж на достатньому рів-
ні, – наголошує Олена Мічуріна.

Прозорі тарифи
Ажіотаж навколо введення 

абонплати за газ виник через 
брак інформації. За словами 
Олени Мічуріної це важливі і 
необхідні зміни.

– Левова частина витрат за-
кладена в тариф. Понад 87 від-
сотків – це вартість самого газу і 
лише 13 відсотків – вартість по-
слуг за обслуговування мереж 

та доставку газу. Аби споживачі 
розуміли, на що витрачаються 
їхні гроші, державний регулятор 
НКРЕКП ініціював розділення 
плати за газ на дві складові. Пер-
ша – це товар, себто природний 
газ, і друга – послуги за обслуго-
вування газових мереж, – резю-
мує Олена Мічуріна.

Думка експерта
Станіслав Казда (міжнарод-

ний експерт газотранспортної 
галузі, з 2010 до 2013 року техніч-
ний директор чеської філії RWE) 
вважає: для того, щоб не лише 
утримати газорозподільну сис-
тему України від краху, а й при-
вести її до ладу, а згодом довести 
до європейського рівня безпеки 
та ефективності, необхідно що-
річно інвестувати в неї близько 
7 млрд грн. Але навіть при та-
ких обсягах фінансування для 
модернізації потрібно чимало 
часу. Наприклад, реконструкція 
аварійних ділянок мереж трива-
тиме не менше п’яти років.

Такі основні висновки систем-
ного аналізу стану українських 
газорозподільних мереж, про-
веденого протягом двох років із 
застосуванням європейських га-
лузевих стандартів.

Але не тільки аварійні газо-
проводи потребують невідклад-
ного втручання. Слід звернути 
увагу на ті мережі і споруди, які 
вже вичерпали терміни амортиза-
ції. Тут йдеться про обладнання, 
стан якого ще не аварійний, але 
«за давністю років» його вже не 
можна ефективно використовува-
ти. Такі ділянки ведуть до втрат 
газу і роблять цей бізнес збитко-
вим і невигідним. Тоді як європей-
ські інвестори приходять в газо-
розподіл саме заради прибутку.

Почнемо з газопроводів. За-
раз в Україні газопроводів, які 

вичерпали свій ресурс, близько 
7 відсотків. А за 5 років їх буде 
вже більше 10 відсотків. Що про 
це написано в нормативних до-
кументах? Відповідь конкетна: за 
українськими нормами цей по-
казник не повинен перевищува-
ти 3 відсотків, а за європейськи-
ми стандартами – складати не 
більше 1,5 відсотка.

Що стосується ГРП/ШГРП, 
ситуація ще гірша – на сьогод-
нішній день майже на 15 відсо-
тків газопроводів мають вичер-
паний термін амортизації. А за 
5 років таких буде вже понад 20 
відсотків. Якщо ж взяти норма-
тивну базу, то за стандартами 
Європи це показник не повинен 
перевищувати 3 відсотків.

Отже, експлуатація старих 
мереж – це додаткові гроші і ре-
сурси, які треба вкладати для під-
тримки їх використання, замість 
того, щоб впроваджувати нові тех-
нології, проводити модернізацію і 
доводити до ладу безпеку.

Експлуатація аварійних ме-
реж та таких, що вичерпали 
термін амортизації, дуже дорого 
обходиться підприємству. Під-
тримання їх роботи супрово-
джується високими технічними 
втратами газу (в Україні це нази-
вається ВТВ – «виробничо-техно-
логічні витрати»). Через непри-
датні мережі дорогий газ йде 
просто в повітря, а платити за це 
доводиться споживачам. Прави-
ло просте і діє в будь-якій краї-
ні – чим менше інвестицій, тим 
гірше стан мереж, тим більші 
втрати. Якщо в Східній Європі 
загальноприйнятий обсяг втрат 
становить не більше 2,5 відсотка, 
то в Україні фактично вони вже 
досягли 4,5 відсотка. Прогноз на 
2020 рік – близько 6 відсоткв. По-
вторюся, за ці втрати доводиться 
платити споживачеві.

інвестиції в безпеку: на реконструкцію 
газових мереж «Житомиргаз» спрямує 
21,7 мільйона гривень
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Для того, чтобы 
в срок выполнить 
требование закона о 
приборном учете газа 
для всех жителей Жи-
томирской области, 
НКРЭКУ утвердила для 
ПАО «Житомиргаз» 
инвестиционный план 
на текущий год. 

В плане предусмотрена уста-
новка 361 домовых счетчиков с 
указанием точных адресов для 
монтажа. Расходы на их установку 
госрегулятор заложил в действую-
щие тарифы на газ. Но есть и аль-
тернатива – если потребителей не 
устраивают условия подомового 
учета потребления газа, они могут 
установить газомер за свой счет 
или за средства местного бюджета.

Общедомовые счетчики – 
выполнение закона Украины

На протяжение 2016 и 2017 го-
дов ПАО «Житомиргаз» за свою 
тарифную выручку оборудует об-
щедомовыми счетчиками те много-
этажные дома, где природный газ 
используется для приготовления 
пищи, то есть в квартирах установ-
лены только газовые плиты, а нор-
ма расхода газа на одного человека 
в месяц незначительна. Установка 

домовых узлов учета в таких домах 
связана с экономической целесо-
образностью и со сроками, пред-
усмотренными законодательством.

По подсчетам госрегулятора 
НКРЭКУ, который инициировала 
их установку, для того, чтобы обе-
спечить эту категорию потреби-
телей индивидуальными счетчи-
ками, в тарифе газовых компаний 
необходимо было бы дополни-
тельно предусматривать по 2 млрд 
гривен ежегодно. Это повлечет 5-ти 
кратное увеличение тарифа, кото-
рый  оплачивается самими потре-
бителями.

Тарифная выручка «Жито-
миргаза» со стоимости кубометра 
(6,88 грн) – это 11%, то есть 77 копе-
ек. Кроме того, в среднем на одного 
человека, который пользуется газо-
вой плитой в доме, где установлен 
домовой счетчик, насчитывается 18 
кубометров газа в месяц. То есть в 
месяц от этого потребителя ком-
пания получает  почти 14 грн та-
рифной выручки, в год – чуть боль-
ше 166 грн. Учитывая стоимость 
счетчика, получается, что для того, 
чтобы установить счетчик такому 
потребителю в квартире компания 
должна собирать деньги 15 лет.

Инициатива наказуема
Житомирская мэрия так же 

принимает активное участие в 
установке счетчиков , в частности 
проверками и штрафами. Так, 
в декабре 2016 года заместитель 
мэра, отвечая жительнице Жито-

мира по вопросу  установки газо-
вых счетчиков на дома отметил, 
что Житомирский горсовет ника-
ких нарушений со стороны ком-
пании нет (письмо прилагается).

В этом году, когда «Жито-
миргаз» установил почти все 
счетчики, запланированные ин-
вестпрограммой, управление 
государственного архитектурно-
строительного контроля (ГАСК) 
Житомирского горсовета  иници-
ировало «внеплановую» проверку 
и оштрафовало ПАО «Житомир-
газ». Якобы за то, что компания 
не получила для установления 
домовых узлов учета декларации. 
Хотя нормами законодательства 
для монтажа счетчиков такие до-
кументы не предусмотрены.

В Кодексе газораспредели-
тельных систем (Кодекс ГРС) 
четко указано, что установка 
общедомового узла учета газа 
на существующем вводном газо-
проводе не является строитель-
ными работами. Поэтому эта 
процедура не требует подачи 
деклараций о начале строитель-
ных работ и о готовности к экс-
плуатации объекта.

Со своей стороны, ПАО «Жи-
томиргаз» намерен выполнить 
государственную программу по 
оснащению бесплатными счет-
чиками жилых домов. Поэтому 
действия Управления ГАСК, кото-
рое, по сути, препятствует реали-
зации закона Украины, компания 
обжалует в судебном порядке.

Как распределяется 
потребленный жителями 
дома газ 

Расчет объема потребленного 
газа на основании таких счетчи-
ков проводится в соответствии 
с Порядком, утвержденным по-
становлением Кабмина № 620 от 
16.05.2002. В частности, потреблен-
ный газ по показаниям домового 
счетчика, равномерно распределя-
ется на количество зарегистриро-
ванных потребителей. Если в доме 
есть квартиры с индивидуальны-
ми счетчиками, то для таких по-
требителей расчет производится 
на основании их индивидуальных 
счетчиков, который вычитается из 
общедомового.

Установка общедомовых счет-
чиков прежде всего позволяет по-
требителям следить за расходом 
топлива. Первые результаты начис-
лений по домовым счетчиком по-
казали неэкономность некоторых 
потребителей в использовании 
газа. Счетчик будет фиксировать 
больший, чем действующие нормы, 
объем газа в том случае, если в доме 
газовые плиты используются для 
отопления жилья, установлено и не 
зарегистрировано дополнительное 
газовое оборудование или кто-либо 
занимается незаконной предпри-
нимательской деятельностью.

Почти во всех многоэтажных 
домах есть квартиры, которые 
жильцы сдают в аренду.  Фактиче-

ски в квартире, где прописан один 
человек (зачастую с субсидией), 
а проживает и пользуется газом 
пять и больше квартиросъемщика, 
происходит несанкционированное 
потребление газа. Поэтому жите-
лям домов, где соседи ведут пред-
принимательскую деятельность, 
в том числе сдают жилье в аренду 
без соответствующих документов, 
которая влияет на увеличение по-
требления газа, следует решать 
этот вопрос с руководителями 
ОСМД или обращаться в соответ-
ствующие органы.

«Учет газа предпринимателям 
осуществляется по индивидуаль-
ному счетчику, который устанав-
ливается за их счет. Кроме того, 
для осуществления предприни-
мательской деятельности владелец 
квартиры должен иметь необходи-
мые разрешения, лицензии», – от-
мечает директор по строительству 
Виталий Сушицкий.

Если же жильцы категориче-
ски против установки домового 
счетчика за счет газовой компа-
нии — им все равно придется 
установить счетчик, но только 
уже за свой счет или за бюджет-
ный (местные власти могут про-
финансировать установку), чтоб 
не остаться без газа. Ведь в соот-
ветствии с Законом Украины «Об 
обеспечении коммерческого учета 
природного газа» с 1 января 2018 
года учет всего газа, который по-
требляет население области, дол-
жен проводится по счетчикам.

Марина Михальчук

З 1 квітня для жито-
мирян стартував про-
ект щодо залучення 
мешканців міста до 
розподілу коштів місь-
кого бюджету. Голосу-
вання за подані пропо-
зиції відбудеться вже 
наприкінці вересня.

У Житомирі 5 квітня відбу-
лася прес-конференція щодо 
старту прийому проектних про-
позицій бюджету участі та про-
екту «Партиципативна демо-
кратія та обґрунтовані рішення 
на місцевому рівні в Україні». 
Мешканці можуть подавати 
свої ініціативи, які будуть реалі-

зовані міською владою.
Цьогоріч головною особли-

вістю прийому проектних про-
позицій бюджету участі є те, 
що в 2017 році він відбувається 
в електронному вигляді. Голо-
ва Координаційної ради Сергій 
Намєснік розповів, що завдяки 
співпраці з Богунською та Коро-
льовською радами у 2017-у відбу-
деться і електронне голосування. 
Саме для цього було створено 
додаткові пункти голосування.

Провідний спеціаліст депар-
таменту бюджету та фінансів 
Альона Головко зазначила, що 
бюджет участі – це лише один 
вид інструментів розвитку пар-
тиципативної демократії.

Місто Житомир увійшло до 
переліку тих, яке одним з пер-
ших впровадило бюджет учас-
ті. Цей процес стартував досить 
вдало, в результаті цього, влада 
міста підписала меморандум з 
представниками 10 інших міст 
України про участь в роботі з 

підвищення ефективності в сфе-
рі фінансів. Загалом, цьогоріч 
сума бюджету участі становить 
близько 9 млн грн.

Нині з 1 квітня вже подано 5 
проектних пропозицій. Наразі 
проекти вивчають фахівці ви-
конавчих органів Житомирської 
міської ради. Зареєструвати 
проекти можна в міських біблі-
отеках, де бібліотекарі допомо-
жуть громадянам заповнювати 
бланки проектних пропозицій в 
електронному вигляді.

Визначено шість пунктів 
супроводу «Бюджету участі» 
за адресами: Центральна місь-
ка бібліотека ім. В. Земляка, 
вул. Добровольчих батальйо- 
нів, 3; Бібліотека-філія № 1,  
вул. Київська, 36; Бібліотека- 
філія № 3, вул. Хлібна, 29; Бібліо-
тека-філія № 4, вул. Велика Бер-
дичівська, 66/30; Бібліотека-філія  
№ 8, вул. Офіцерська, 1; Бібліоте-
ка-філія № 16, вул. Чехова, 4.

Згідно з графіком члени Ко-

ординаційної ради з питань 
впровадження «Бюджету участі» 
будуть проводити консультації 
для мешканців. Варто зазначити, 
що консультанти будуть допома-
гати визначити потреби мешкан-
ців мікрорайонів та заповнити 
бланк-заявку, здійснюватимуть 
прийом проектних пропози-
цій. Пункти супроводу бюджету 

участі працюватимуть не лише 
як інформаційні пункти, але й 
сприятимуть встановленню між 
житомирянами добросусідських 
відносин та спільному проведен-
ню дозвілля. Навчання з бібліо-
текарями щодо впровадження 
проектів публічного бюджету 
попередньо будуть проводити 
сертифіковані тренери.

У Житомирі розпочато 
прийом проектів бюджету участі-2017

Общедомовой газовый счетчик – 
единственный способ 100%-го учета газа у населения 
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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

2-кімнатна, вул. Гоголівська
867 209 грн

dom.ria.com/id/11532004
Дмитро

площа: 50/30/8 м²
поверх: 3/5, цегла
Суміжно-роздільні кімнати,
металопластикові вікна.

(096) 674-77-10

перевірена квартира

13 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
785 908 грн

dom.ria.com/id/12612264
Зоя

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

(096) 232-79-22

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
785 908 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

1-кімнатна, Крошня
392 954 грн

dom.ria.com/id/12205786
Тетяна

площа: 32/18/6 м²
поверх: 5/5, панель
МПВ, двері броньовані, санвузол
суміжний, балкон не засклений,
не кутова.

(063) 846-52-61

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

3-кімнатна, Польова
813 008 грн

dom.ria.com/id/12055208
Анна

площа: 72/47/15 м²
поверх: 1/5, панель
Хороший ремонт, добудована
велика узаконена лоджія, МПВ,
не кутова, кімнати роздільні.

(068) 536-64-61

перевірена квартира

26 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, 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

3-кімнатна, Богунія
785 908 грн

dom.ria.com/id/11117718
Анна

площа: 65.95/41/7.4 м²
поверх: 3/9, цегла
Жилий стан, лічильники, балкон,
лоджія.

(067) 787-86-55

перевірена квартира

26 фото
 на сайті

1-кімнатна, Центр
460 705 грн

dom.ria.com/id/12562021
Зоя

площа: 30.4/18/6.5 м²
поверх: 1/5, панель
МПВ, колонка, хороший
жилий стан.

(096) 232-79-22

перевірена квартира

14 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

74
перевірені
квартири Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°

360°360°

360°360°
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А Ви знаєте, що маєте 
право на безоплатного 
адвоката?

10 квітня на «День відкритих 
дверей» до Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Житомирській 
області завітали студенти І курсу 
Житомирського торговельно-еко-
номічного коледжу Київського 
національного торговельно-еконо-
мічного університету.

Студенти, які здобувають освіту 
за спеціальністю «Правознавство», 
будучи в Регіональному центрі 
стали свідками того, як центр видає 
доручення адвокатам для надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у кримінальних прова-
дженнях. «У 2013 році Регіональ-
ний центр видав 1125 доручень 
адвокатам для надання БВПД у кри-
мінальних провадженнях, у 2014 
році ця цифра зросла до 1257, у 
2015 році – 1658, у 2016 було ви-
дано 1909», – відмітила заступник 
директора Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у Житомирській 
області Наталія Радушинська.

Основним завданням Центру 
є надання безоплатної вторинної 
правової допомоги у криміналь-
них провадженнях затриманим, 
підозрюваним, обвинуваченим 
та засудженим особам. При затри-
манні правоохоронним органа-
ми, негайно вимагайте адвоката. 
Особа, яка здійснила затримання 
зобов’язана повідомити Регіональ-
ний центр, зателефонувавши на 
гарячу лінію 0-800-213-103. По-
відомлення про затримання осіб 
приймаються цілодобово.

Зауважимо, що протягом 2-х 
годин з моменту реєстрації пові-
домлення про затримання, при-
значений Регіональним центром 
адвокат прибуде на місце за-
тримання особи для захисту від 
обвинувачення. Для особи така 
правова допомога є безоплатною.

Зауважимо, що право на адво-
ката від держави також мають:  

– особи, середньомісячний до-
хід, яких не перевищує двох розмі-
рів прожиткового мінімуму, а також 
інваліди, які отримують пенсію або 
допомогу, що призначається замість 
пенсії, у розмірі, що не перевищує 
двох прожиткових мінімумів для 
непрацездатних осіб;

– діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів;

– внутрішньо переміщені осо-
би та особи, що претендують на 
такий статус;

– ветерани війни та особи, на 
яких поширюється дія Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту», та особи, що 
претендують на такий статус.

Вичерпний перелік осіб, які 
мають право на БВПД наведенні 
у статті 14 ЗУ «Про безоплатну 
правову допомогу».

КолонКа

Марина Михальчук

Зовсім скоро Ве-
ликдень – найбільше 
християнське свято. 
Напередодні потріб-
но підготувати до 
освячення кошик, 
куди традиційно 
кладуть паску, яйця, 
масло, вино, сир і сіль.

Журналісти газети «20 хви-
лин» дізнавалися, скільки ко-
штуватиме великодній кошик 
для житомирян.

Напередодні Великодня у 

місті панує особлива атмосфе-
ра, тому і покупки особливі. 
Розпочнемо з кошика.

Кошики у Житомирі – на 
будь-який смак і гаманець. 
Простенький на ринку коштує 
від 40 (маленький) до 150 (біль-
ший). Свічки  сьогодні – від 3 до 
15 грн. Серветки коштують від 
10 до 40 грн, за вишиті рушнич-
ки з написом «Христос воскрес» 
просять від 50 до 150 гривень.

Міні-паска, так званий 
дитячий варіант, коштує від 
7–10 грн, середня за розмі-
ром – від 15-17 грн, велика – від 
44 грн. Якщо пекти її самотуж-
ки, то зекономити не вийде, 
міні-варіант виросте в ціні на 
15 гривень, а велика паска – й 
на усі 50 грн. Досвідчені госпо-
дині кажуть, що залежно від 

рецепту вартість паски, випе-
ченої в домашніх умовах, така 
ж, як і в крамниці, різниця – у 
смакових якостях. Саме тому її 
вартість залежить від декору 
виробу та його складу. Курячі 
яйця коштують десь 16-25 гри-
вень за десять штук. Фарба для 
них – до 10 гривень. А ось де-
сяток святкових наклейок ко-
штуватиме теж 10 грн. Однак, 
на фарбі і прикрасах можна 
трохи зекономити, викорис-
тавши для цього лушпиння 
цибулі.

Однак таких продуктів як 
паска та яйця – недостатньо. За-
звичай, найбільша складова ко-
шиків українців – найрізнома-
нітніші м’ясні делікатеси. Тому 
далі детальніше саме про них. 
Так, за кіло домашньої ковбас-

ки вам треба буде віддати від 90 
до 130 грн, шинки – від 100 до 
150 гривень. Декотрі до коши-
ка обов’язково додають вино, 
зазвичай кагор. Вартість однієї 
пляшки на сьогодні становить 
від 50 гривень.

Останні приготування. Гос-
подині печуть паски та розма-
льовують писанки. А господарі 
труть хрін та вудять ковбаси. 
Хто ж не має такої змоги, бігає 
міськими крамницями та рин-
ками – аби великодній кошик 
був не порожнім.

Тож середня ціна велико-
днього кошика – півтисячі 
гривень. Якщо є бажання і час, 
щоб зекономити «копійку» й 
придбати продукти дещо де-
шевше, слід витратити трохи 
більше часу.

Великдень – 2017: 
скільки коштує зібрати 
святковий кошик

Плетений кошикПаска

Рушник

Яйця

Домашня ковбаса

Кагор

Буженина

Твердий сир
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Тарас Боросовський

Коли мова заходить 
про стан міського 
транспорту, посадов-
ці завжди нарікають 
на гроші. Точніше на 
їхню нестачу чи від-
сутність. Натомість 
забувається найваж-
ливіше - не зважають 
на безпеку пасажирів.

За роки незалежності базо-
вий для більшості українських 
міст комунальний транспорт 
остаточно вичерпав власний ре-
сурс. Тільки Києву вдалося сут-
тєво оновити рухомий склад. У 
всіх інших 42 містах, де досі кур-
сують тролейбуси та трамваї, 
після капітального ремонту їх, в 
прямому сенсі, піднімали з руїн. 
Коли ж витрати на відновлення 

стали в декілька разів більши-
ми за купівлю набагато кращих 
аналоги з сусідніх країн ЕС, в 
Україні розпочався справжній 
бум торгівлі вживаним електро-
транспортом. Відчувши «запах» 
солідних заробітків, посередни-
ки швидко зорієнтувалися, як за 
підтримки місцевих посадовців 
перетворювати придбаний в Єв-
ропі металобрухт на мільйонні 
прибутки. З 2014 по 2016 роки 
з-за кордону завозиться близько 
400 бувших у використанні тро-
лейбусів й трамваїв. Розберемо-
ся як та кому вдається добряче 
заробити на списаному тран-
спорті і наскільки даний бізнес 
корумпований.

ТРАНСПОРТНА  
НЕДО-РЕФОРМА

Зранку сісти у громадський 
транспорт неможливо. Вдень 
він курсує з величезними інтер-
валами і нерідко на зупинках 
доводиться чекати по 20-25 хви-
лин. Витративши на очікування 
чимало часу, потрапляєш до 

переповненого старенького тро-
лейбусу. Стоячи на «одній нозі», 
розплачуєшся за проїзд, і наре-
шті віднаходиш щасливе місце, 
де не штурхають. За мить маши-
на завмирає, і з кабіни водія до-
носиться звістка: тролейбус далі 
не їде, звільніть будь-ласка салон. 
Під нарікання пасажирів в бік 
влади, виходиш і знову чекаєш 
з надією, що пощастить доїхати 
без поломки.

Наведену ситуацію в Жито-
мирі можна охарактеризувати 
як типову для більшості міст 
України. Роками накопичена 
проблема зношеності рухомого 
складу комунальних підпри-
ємств особливо гостро постала 
останнім часом. Ремонтне депо 
місцевого трамвайно-тролейбус-
ного управління (ЖТТУ) пере-
повнене. Поруч з залишеними в 
спадок радянськими ЗиУ, в очі-
куванні відновлення стоять не-
щодавно завезені з Чехії та Лит-
ви декілька вживаних «Skod».

Закупівлю вказаних тро-
лейбусів три роки назад ініці-
ював чинний на сьогодні мер 
Житомира Сергій Сухомлин. 
Проголошена ним транспортна 
реформа мала витягнути під-
приємство з боргової ями та ви-
вести на повну самоокупність. 
Наміри по її втіленню Сергій 
Іванович заходився втілювати 
одразу після Революції Гіднос-
ті, як тільки посів посаду крісло 
першого заступника Житомир-
ського міського голови. Базисом 
реформаторства вважалося при-
дбання вживаних тролейбусів 
та автобусів. Весною 2014 року 
посадовець озвучив пропози-
цію по MANам з Німеччини. 
На оглядини до німецького міс-
течка Золінгер відрядили дирек-
тора трамвайно-тролейбусного 
управління разом з головним ін-
женером. На той момент на від-
сутність достатньої матеріальної 
бази для обслуговування поді-
бного транспорту не зважили і 16 
червня 2014 року оголосили тен-
дер. За виділені Житомирською 
міською радою 6 мільйонів гри-
вень запланували придбати 13 
вживаних тролейбусів MAN SL 
172 NO M12 та 1 бувший в корис-
туванні автобус MAN-А21. Вар-
тість кожного на рівні 450 тисяч 
гривень. Розрахунок робили ви-
ходячи з озвучених першим за-
ступником мера 18 тисяч євро за 
один запропонований тролейбус 
з Німеччині, доплюсувавши ви-
трати на доставку, розмитнення 
та сплату податків. В таємниці 
досі залишалася назва фірми, на 
основі пропозиції якої фактично 

ініційована державна закупівля.
Завдячуючи активному ло-

бізму Сергія Сухомлина, до за-
значеної суми бюджет області 
додає 12 мільйонів гривень на 
придбання «нових тролейбусів». 
Згідно з протоколом сесії облас-
ної ради, тодішнім головою ради 
Віталієм Французом пропозиція 
вноситься саме в такому вигляді, 
у той час як в остаточному тексті 
рішення її переформулювали на 
закупівлю рухомого складу. На 
прес-конференції перший за-
ступник мера підтверджує намі-
ри витратити виділені обласною 
радою кошти на новий тран-
спорт за лізинговою програмою:

«Сегодня у меня первый ра-
унд переговоров с Львовским 
автомобильным заводом. Они 
готовы рассматривать постав-
ку 20-ти троллейбусов до конца 
этого года. Мы сейчас говорим о 
лизинговой схеме. Через несколь-
ко дней я смогу более подробно 
рассказать о ходе переговоров и 
когда Житомир уже сможет по-
лучить 20 троллейбусов. Когда 
мы говорим о 6 млн., мы соби-
раемся купить троллейбусы б/у. 
Мы нашли в Германии город, 
который продает троллейбусы. 
Это троллейбусы немецко-
го производства – компании 
MAN», – запевнював посадовець.

Але перший заступник місь-
кого голови знає, що за два дні 
до голосування в обласній раді, 
тендер по вживаному транспор-
ту скасовано. Насправді при-
чина відміни торгів не лише 
в отриманні ЖТТУ тільки од-
нієї за мінімально необхідних 
двох пропозицій. Суть пробле-
ми крилася у вимозі подати на 
торги копії готових сертифіка-
тів відповідності на тролейбу-
си, отримання яких можливе 
на вже завезений транспорт в 
Україну. Зазвичай, фірми напе-
ред не вкладають власні кошти 
в купівлю техніки, доставляючи 
та сертифікуючи її лише після 
отримання коштів від кому-
нальних підприємств. Єдиним 
учасником в даному тендері ви-
явилася фірма ТОВ «Дуотранс». 
Схоже, саме її назву посадовець 
приховував, коли презентував 
свої початкові задуми.

В серпні 2014 року комуналь-
не підприємство «Житомирське 
трамвайно-тролейбусне управ-
ління» на сайті державних за-
купівель оголошує повторний 
тендер на постачання 13 та 20 
тролейбусів. Однак попри обі-
цяне придбання в лізинг нових 
машин, в обох повідомленнях 
значиться «бувші в користуванні 

транспортні засоби з Європи», 
не старші відповідно 1986 та 1990 
років. Обов’язок надати сертифі-
кати до торгів перенесли аж на 
«момент поставки». Тобто поста-
чальник зміг прийняти участь в 
закупівлі за реальної відсутності 
придбаного транспорту.

Перемогу як в одному, 
так і в другому аукціоні здо-
був один і той самий посеред-
ник. Йдеться про згадане вище 
ТОВ «Дуотранс», яке перепрода-
ло пропоновані раніше Житоми-
ру німецькі тролейбуси в Маріу-
поль. Кожного разу єдиним його 
конкурентом ставав «УкрЄвро-
Маз» з дорожчою пропозицією.

Згодом, в листопаді цього ж 
року ЖТТУ додатково вирішує 
придбати ще три одиниці тех-
ніки. Тепер з тендерної докумен-
тації взагалі видалили зазначену 
раніше вимогу щодо року випус-
ку тролейбусів. Таким чином по-
стачальнику надали можливість 
отримати з міської казни до пів-
мільйона гривень за транспорт, 
вік якого сягає 30 та більше років. 
Виграє торги знову ж таки ТОВ 
«Дуотранс». В результаті прове-
дених тендерів місто планувало 
поповнити рухомий склад на 36 
одиниць. Фактично надійшло 
лише 32, й ті – за значно вищими 
цінами. До того ж «ветеранів», 
старіших за граничний 1986 рік, 
виявилося ще більше: два тро-
лейбуси випущені в 1983 році і 
два – в 1984 році. 

Окремо слід згадати про про-
цес сертифікації привезеного до 
Житомира транспорту. Попри 
успішне її проходження, приве-
зена в 2014 році партія тролей-
бусів з Литви з’явилася на кому-
нальному підприємстві не скоро. 
Саме до них мало місце найбіль-
ше нарікань на технічний стан, 
який відчутно відрізнявся від 
попередньо поставлених з Чехії.

Міська влада запевнила, що 
постачальник власним коштом 
виправить усі недоліки та міс-
то отримає технічно повністю 
справний транспорт. По факту 
постачальник обмежився за-
міною пасажирських сидінь, 
фарбуванням та встановленням 
електронного табло. До ремонту 
вузлів та конструктивних еле-
ментів тролейбусу справа так і 
не дійшла. Щоразу випрошуючи 
необхідні деталі, підприємству 
доводилося самотужки доводи-
ти техніку до належного стану.

Виникає питання: як тех-
нічно несправний транспорт 
вдалося сертифікувати? В Укра-
їні існує декілька міст, де діють 
спеціальні лабораторії, наділені 

обкрадений 
громадський транспорт

Tatra SUCS

2014
2015
2016

Skoda 14Tr/15Tr

Jelcz 
PR110E/120MT

MAN SL 172 HO

Graf & Stift 
GE112/NGT204

інші моделі

Tatra T3M

Tatra T6A5

130 шт

46 шт

61 шт

87 шт

ТРАМВАЇ

ТРАНСПОРТНИЙ СЕКОНД-ХЕНД

ТРОЛЕЙБУСИ

з придбаних містами україни 
трамваїв та тролейбусів 57% вживані*

Розподіл по моделях за 2014-2016 роки

59 шт

5 шт

127 шт

54 шт

71 шт

59 шт

26 шт

13 шт

11 шт

8 шт **

* Джерело: сайт Державних 
закупівель та реєстр укладених 
договорів за 2014-2016 роки

** А саме: 4 Ikarus 280T, 
2 Mercedes-Benz O405GTZ, 2 ЮМЗ 
Т2, 2 ЛАЗ-52522, 1 Den Oudsten 
B88/Volvo B10M-58E
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дозволом на проведення необ-
хідного обстеження та видачі 
сертифікатів відповідності Урк-
СЕПРО. На луцькому держпід-
приємство «Волиньстандартме-
трологія» за один день погодили 
сертифікати на 12 тролейбусів з 
Литви. Згідно з офіційним ви-
сновком, транспорт відповідає 
усім вимогам.

МІЛЬЙОННІ ЗАРОБІТКИ  
НА МЕТАЛОБРУХТІ

«Ми вважаємо, що вклада-
ти кошти в технічно і морально 
застарілі транспортні засоби 
більше немає сенсу, тому ми ви-
рішили частково їх продати», – 
пояснює генеральний директор 
Vilniaus viešasis transportas 
(VVT) Гинтарас Накутис.

«Середній вік виставлених 
тролейбусів – 28 років. Останні 
півтора вони не експлуатували-
ся. За цей час з’ясувалося, що ми 
можемо без них обійтися. Що-
дня їх вартість як транспортних 
засобів знижується, вони пере-
творюються на металобрухт. 
Ми раді, що ці тролейбуси ще 
можуть знадобитися для пере-
везення пасажирів в інших міс-
тах», – підсумовує пан Накутис.

Йдеться саме про розпро-
даж 19 листопада 2014 року 
вільнюських тролейбусів, що 
згодом надійшли до Житомира. 
За спостереженням литовських 
колег, аукціон проведено фор-
мально, оскільки, скоріш за все, 
знали кінцевого покупця. На 

підтвердження наводиться пер-
ше оголошення на сайті VVT, де 
за вказаною для огляду техніки 
адресою жодного транспорту 
немає. Після надісланого на 
адресу підприємства листа, по-
милку спочатку виправили, але 
згодом об’яву з сайту видалили. 
Самі торги за 10 хвилин завер-
шилися. Зареєстрований єди-
ний учасник викупив тролей-
буси за номіналом. Ціна одного 
коливалася від 3041 євро (10,5 
тисяч литовських літів) до 3939 
євро (13,6 тисяч литовських лі-
тів). За всю партію з 15 машин 
покупець мав сплатити 177,8 
тис. літів (51 494 євро).

Переможцем торгів вияви-
лося українське ТОВ «Торговий 
дім «Літан» (ТД «Літан»), у якого 
з ТОВ «Дуотранс» дуже близь-
кі стосунки. Співвласником 
обох та одночасно директором 
ТОВ «Дуотранс» є Дмитро На-
уменко. Його підписи стоять 
на призначенні Олега Сухова 
директором ТОВ «ТД «Літан». 
Фірми розташовані в Дніпрі за 
різними адресами. Проте при-
міщенням, автомобілем та на-
віть оргтехнікою користуються 
спільно. Відповідно тролейбуси, 
згідно з угодами, на ТОВ «Дуо-
транс» постачаються  через ТОВ 
«ТД «Літан».

Пройшовши «ланцюжок» 
посередників, на ЖТТУ тролей-
буси з Вільнюса опинилися не 
відразу. Кінцева дата поставки 
тролейбусів регулярно перено-
силася. По кожному з аукціонів 

зміни в укладені договори вно-
силися від чотирьох до шести 
разів. Причиною стало, почи-
наючи з 18 листопада 2014 року, 
доповнення угод пунктом про 
прив’язки вартості тролейбусів 
до курсу євро. Формула розра-
хована таким чином, що кож-
ного разу на момент проплати 
вартість поставленого вживано-
го тролейбуса зростає на вели-
чину «підняття» іноземної ва-
люти до гривні.

Як наслідок, модель «гар-
мошка» «Skoda-15Tr» з 579000 
грн. подорожчала до 674552,4 
грн. В цей же час кількість обу-
мовленого до постачання тран-
спорту зменшилася з 10 до 9 
одиниць. Наступною правкою 
2 березня 2015 року їх чисель-
ність ще раз скоротили. Остан-
ній з восьми придбаних за до-
говором тролейбусів, обійшовся 
приблизно вдвічі дорожчим за 
початкову ціну – аж 1 млн. 111 
305,3 грн. З 10 тролейбусів мо-
делі «Skoda-14Tr», зі змінами в 
цій угоді залишили також вісім. 
Максимально ціна за одиницю 
транспорту піднялася з 470700 
грн до 903439,38 грн.

Аналогічна ситуація з при-
дбанням 13 тролейбусів «Skoda-
14Tr». Завдячуючи «прив’язці» 
до курсу євро, ціна на останній 
тролейбус зросла з 459000 грн 
до 881412,18 грн. Кількість по-
ставленого транспортну впала з 
13 до 12 одиниць.

Дізнатися про мотиви пе-
реукладення угод та завезення 
вживаних тролейбусів, котрі ко-
мунальне підприємство ЖТТУ 
досі не може відремонтувати, 
вирішили безпосередньо в ініці-
атора закупівлі, міського голови 
Житомира Сергія Сухомлина.

«Это вопрос не... Ну… у нас 
же договор с фирмой, – запе-
речує мер. – Изначально толь-
ко перевозка на низкопольной 
платформе стоила 6,5 тысяч 
євро, минимальная получилась 
4,5 тысячи євро».

Посадовець запевнив, що 
транспорт місто отримало за 
мінімальною ціною і закупле-
ні Тернополем в Чехії аналоги 
значно дорожче. Справді вліт-
ку 2014 року КП «Тернопілье-
лектротранс» проводить тен-
дер на закупівлю 8 вживаних 
тролейбусів «Skoda 15-tr.» В 
торгах перемагає чеська фірма 
«ELERPRO» s.r.o. із загальною 
пропозицією 132 тис. євро за 
всю партію. В Чехії законодав-
ство не дозволяє спродавати 
муніципальну власність за кор-
дон. Тому на локальних аукціо-
нах місцеві фірми скуповують 
транспорт і після передпро-
дажної підготовки пропонують 
його покупцям з України. Тож 
коли тернополяни уклали уго-
ду напряму з «ELERPRO» s.r.o., 
тролейбуси до Житомира знову 
пройшли через зв’язку «Літан» 
та «Дуотранс».

«Все залежить від курсу євро 
і від стану транспортного засобу. 
На сьогоднішній день жодного 
капітального ремонту по цьому 

транспорті не робилося. Він в чу-
довому стані та весь працює на 
лінії, – ділиться досвідом закупі-
вель директор КП «Тернопілье-
лектротранс» Андрій Мастюх.

«За тендером ми сплати-
ли по 16,5 тисячі євро за кожен 
придбаний в Чехії тролейбус. 
Множимо на коефіцієнт 1,45 – 
це мито, ПДВ та доставка. Ви-
ходимо на ціну 24 тисячі євро 
(«гармошка» модель «Skoda 15-
tr», – ред.) в нас на місці».

«Нічого не робилося через 
посередників. Ми і працювали з 
«Укрзалізницею», а не чехи нам 
доставляли до Тернополя. Обі-
йшлася нам вона за кожен 18 ти-
сяч гривень. Сертифікація взагалі 
коштує мізер – 300 чи 500 гривень. 
У нас ставилася така мета, щоб 
максимально зберегти кошти, – 
підсумовує Андрій Павлович.

Тепер підрахуємо, наскільки 
в Тернополі заощадили відносно 
до Житомира, оминаючи посе-
редників й закуповуючи тран-
спорт напряму. Станом на 14 
жовтня 2014 року, коли підпису-
валася угода закупівлі транспор-
ту в Житомирі, курс 1 євро ста-
новив 16,42 грн. Відповідно для 
ЖТТУ один тролейбус на дату 
укладання угоди обходився в 
35260 євро (579000 грн / 16,42 грн 
за 1 євро). Порівнявши з терно-
пільською ціною в 24 тисячі, ви-
ходимо на різницю в 11260 євро 
за кожен проданий транспорт. 
Тобто лише на 8 тролейбусах КП 
«Тернопільелектротранс» збере-
гло 90 тисяч євро!!!

Коли ж цю різницю підра-
хувати на 32 проданих Жито-
миру вживаних тролейбусах, 
мова йде про сотні тисяч євро 
різниці. Складно лише уяви-
ти, наскільки прибутковою для 
ТОВ «Дуотранс» та ТОВ «ТД «Лі-
тан» була угода щодо вільнюсь-
ких тролейбусів, викуплених за 
безцінь та проданих за постій-
но зростаючим курсом знову ж 
таки в Житомир.

Бізнес процвітає донині. До 

прикладу останні торги із заку-
півлі вживаного транспорту до 
Чернівців та Запоріжжя, ТОВ 
«ТД «Літан» продає тролейбу-
си, придбані у чеської фірми 
MEZINARODNI INOVATIVNI 
KANCELAR. В «дуєті» вони за-
робляють ще більше. Отримані 
з Чехії угоди закупівлі свідчать, 
що 13 вересня 2016 року чесь-
ка фірма купує в м. Плезень за 
1.235 млн чеських крон 5 тро-
лейбусів. В гривнях це виходить 
близько 1,3 млн грн (або 260 ти-
сяч грн) за одиницю.

Іншою угодою з м. Брно 19 
грудня 2016 року викуповується 
за 700 тисяч чеських крон ще 3 
тролейбуси. Вартість в гривнях 
близько 750 тис грн або 250 тис 
грн за одиницю. Варто заува-
жити, що в умовах чітко про-
писується, що транспорт забо-
ронено використовувати в Чехії 
та країнах ЄС.

За місяць даний транспорт 
за виграними ТОВ «ТД «Літан» 
тендерами опиняється в україн-
ських містах. По чотири тролей-
буси відправляються до Чернів-
ців та Запоріжжя. За кожен з 
них місцеві бюджети виклада-
ють по 794 тис 250 грн (29427 
євро) та 1 млн 12,7 тис грн (34075 
євро). І цей процес продовжу-
ється по всій країні.

За численними відкритими 
кримінальними справами досі 
не винесено жодного вироку. 
Поліцією в Маріуполі, Житоми-
рі, і, Миколаєві та Дніпрі про-
водиться розслідування. Проте 
досі жодної справи не доведено 
до суду і не винесено жодного 
вироку. Кволість правоохорон-
ної системи та спритність по-
середників дозволяє й надалі 
вигравати торги, заробляючи не 
лише на вживаному транспорті. 
Про те, як посередники, «окупу-
вавши» державне майно, добря-
че «нагріваються» й на продажі 
нових тролейбусів та трамваїв, 
розповімо в наступній частині 
розслідування.

                                         
 

                              Приложение Nr. 3 
                                                                    ЗАО Общественный транспорт г. Вильнюс   

                                                                             Не эксплуатируемая недвижимость для продажи 
                                                           в государственном  аукционе товаров  

                               описание процедуры 
                                                            

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА АУКЦИОНА 
 

ЗАО Вильнюсский общественный транспорт  
19-11-2014 г., начало аукциона в 10.00 часов. 
Председатель аукциона -  Римвидас Алекнавичюс 
Секретарь – Ольга Ракова    
 

Приглашение к участию в аукционе были напечатаны в государственной  газете  
„ Государственные новости“ (Valstybės žinios)  № 88  в электронной версии (сообщения, 
касающиеся государственных продаж). 

В аукционе приняли участие: 
Nr.1  -Торговый  дом „ ЛИТАН”- уполномоченный представитель генеральный  
директор Олег   Сухов. 
 

На продажу выставлено неэксплуатируемое или непригодное к использованию в 
ЗАО Вильнюсский общественный транспорт имущество ( 15 (пятнадцать) троллейбусов марки  
Шкода 14 ТР (ŠKODA 14TR) - единым пакетом, стоимостью 177800 литов (сто семьдесят семь 
тысяч восемьсот литов.) 

 
а.) начальная продажная стоимость  177800 литов (сто семьдесят семь тысяч 

восемьсот литов.) 
б.) стоимость предложенная  участником  Nr.1 - 177800 литов (сто семьдесят семь 

тысяч восемьсот литов.) 
г.) наивысшая предложенная участником  Nr.1 стоимость - 177800 литов (сто семьдесят семь 
тысяч восемьсот литов.)  Других предложений не поступило.   

15 пятнадцать троллейбусов марки  Шкода 14 ТР- единым пакетом, 
стоимостью 177800 литов (сто семьдесят семь тысяч восемьсот литов.)    проданы  
участнику Nr.1 Торговый  дом „ ЛИТАН”- уполномоченный представитель 
генеральный  директор Олег   Сухов. 

 
 
Председатель аукциона                                                                              Римвидас Алекнавичюс 
 
 
Секретарь                                                                                                     Ольга Ракова    

Кількість запланованих та поставлених 
до Житомира тролейбусів 
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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

Будівництво приватного 
будинку – досить витрат-
ний захід. Якщо фінансові 
можливості не дозволяють 
найняти кваліфікованих 
будівельників, але дуже хо-
четься мати індивідуальне 
житло, його можна побуду-
вати економно і за доступ-
ною ціною.

Наразі ми майже переходимо до за-
будови вашої ділянки, перш за все ви 
повинні мати проект землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки. Він пови-
нен бути затверджений згідно з місцевим 
планом розвитку житлового будівництва. 
При цьому можуть бути різноманітні ви-
моги щодо будівництва: висота будинку, 
тип даху і подекуди його покриття. Якщо 
земельна ділянка включена до місцевого 
плану розвитку житлового будівництва, 
це значно полегшить оформлення до-
зволу на будівництво. Вам потрібно мати 
проект відведення земельної ділянки, з 
якого ви дізнаєтеся, які будівлі планують-
ся будуватись поблизу.

Інфраструктура
Для одержання дозволу на будівни-

цтво потрібно, щоб була можливість в 
подальшому підключенні майбутнього 
будинку до електромережі. Інші кому-
нальні послуги можуть бути вирішені на 
місці. Забезпечення водою, газом, кана-
лізацією вирішуються в різних регіонах 
по - різному. Добре, якщо поблизу є лінія 
електромереж, але бажано мати технічні 
умови підключення. Хоч і це не означає, 
що ви не будете мати проблем з підклю-
ченням. Особливо це стосується тих ді-
лянок землі, які знаходяться на далекій 
відстані від інших забудов, або ж поряд 
немає ліній електропередач.

Дозвіл на будівництво
Проектна документація вважається 

недійсною без дозволу на початок буді-
вельних робіт. Основними документами 
в будівельному паспорті на забудову зе-
мельної ділянки є: виписка з рішення міс-
цевого органу влади; проект житлового 
будинку; проект господарських будівель; 
акт виносу в натуру осей розбивки буді-
вель; проект забудови земельної ділянки; 
паспорт опорядження фасаду; технічні 
вказівки на виконання будівельних робіт 
та обов’язки забудовника.

Проте можуть вимагатися й інші доку-
менти до дозволу на будівництво.

Затишна оселя: останні 
кроки перед початком будівництва
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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

Вибір проекту будинку
Після всіх узгоджень і отримання дозво-

лу можна обрати проект будинку. Його мож-
на розробити самостійно або звернутися до 
проектної організації за типовою схемою. 
Бажано, щоб проектом будинку займалися 
професіонали. Фахівці знають, з чого почати 
будівництво і як правильно підготувати все 
необхідне. Готовий проект коштує дешевше 
і дозволяє цілком і повністю розглянути свій 
майбутній будинок з будь-якого боку.

Якщо така документація розробляєть-
ся самостійно, то після закінчення всіх ро-
біт її необхідно показати фахівцеві, який 
вкаже на наявні неточності, а також внесе 
свої пропозиції і дасть поради. Готовий 
проект повинен пройти стадію узгоджен-
ня в комунальних службах, а потім – у від-
ділі архітектури. Ще на стадії вибору про-
екту будинку необхідно «відштовхуватися» 
від суми, яку має майбутній домовласник.

Що може вплинути на підвищення 
вартості будівництва

Перед тим як почати будівни-
цтво приватного будинку, потрібно 

пам’ятати, що бувають випадки, коли за-
гальна вартість цього процесу дорожчає. 
Для прикладу це може бути: складність 
конфігурації і наявність декору; велика 
кількість маленьких приміщень (також 
балкон та підвал); наявність кімнат не-
стандартної форми і високих стель; дах 
незвичайної форми та ін.

Здешевлення спорудження будинку
Деякі конструктивні елементи при 

проектуванні будинку роблять будів-
ництво дешевшим. Наприклад: замі-
на другого поверху мансардою; проста 
форма будинку, квадратна або пря-
мокутна, з гладким фасадом; велика 
кількість вікон; мінімум внутрішніх 
перегородок.

Визначення розміру житлової площі
Зрозуміло, що площа майбутньо-

го будинку залежить від суми готівки 
майбутнього власника і кількості лю-
дей, які будуть там проживати. Початок 
будівництва житлового будинку зокре-
ма вимагає продуманих дій. Важливо 
визначитися з площею, адже житлове 

приміщення повинно бути просторим 
і комфортним для всіх. У проекті необ-
хідно враховувати зони для сну і відпо-
чинку, кухню, туалетні кімнати, кори-
дори, комори тощо.

Заздалегідь потрібно визначитися 
з поверховістю. Будинок площею не 
більш ніж 100 кв. м можна побудувати 
одноповерховим. А якщо ви мрієте про 
маєток, то варто замислитися про бу-
дівництво другого і третього поверхів. 
Важливим фактором є (особливо на по-
чатку будівництва приватного будин-
ку), облаштування підвалу. Необхідно 
дізнатися, чи є поблизу грунтові води 
та ін. Якщо рельєф ґрунту дозволяє, то 
можна обладнати просторий підвал в 
будинку і влаштувати там більярдну, 
сауну або майстерню.

Який будинок побудувати?
Найбільшою популярністю користу-

ються будинки з цегли. Але останнім ча-
сом на одному щаблі з ними знаходяться і 
газосиликатні споруди. Окремим рядком 
в ціновому рейтингу стоять дерев’яні бу-
динки. Вони можуть бути виконані з про-
стих або оциліндрованих колод, клеєного 
або профільованого бруса.

Який будинок побудувати – кам’яний, 
дерев’яний або каркасний - вирішувати вам. 
Це залежить перш за все від ваших індивіду-
альних бажань і переваг, а також від фінансо-
вих можливостей. Головне – не втрачати часу 
дарма. Заздалегідь підготувавшись до дов-
гого процесу будівництва, ви все одно зали-
шитеся задоволеними, бо результатом стане 
своє власне, зручне і комфортне житло.
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Наприкінці берез-
ня уряд схвалив межі 
госпітальних округів 
11 областей і міста 
Києва, а також дав 
згоду на створення 
в них госпітальних 
рад, які окреслять 
п’ятирічний шлях 
розвитку кожного 
округу. 

Такі нововведення виклика-
ють багато запитань та побою-
вань в українців. Чого слід очі-
кувати від цього етапу реформи 
звичайним громадянам і навіщо 
створюються госпітальні  окру-
ги – читайте у нашому огляді.

 «Хвороби» системи охорони 
здоров’я

За даними МОЗ, Україна є 
четвертою в світі за кількістю лі-
карняних ліжок на душу населен-
ня. Втім, кількість давно не від-
повідає якості. І якщо у великих 
містах стан медицини ще можна 

назвати прийнятним, то вже на 
обласному та районному рівнях 
ситуація подекуди просто ката-
строфічна. Зношеність облад-
нання сягає понад 90%, нового 
устаткування лікарні не бачили 
з часів СРСР, не вистачає квалі-
фікованих кадрів, хабарництво 
стало звичною формою взаємодії 
між медперсоналом і пацієнтом. 
Проблем достатньо, і вони занад-
то довго не вирішувалися.

За результатами досліджен-
ня, проведеного незалежною 
соціологічною групою «Rating 
Group Ukraine» у жовтні 2016 
року, 70% респондентів не задо-
волені державними медичними 
послугами, які вони отримували 
за останні п’ять років. В окремих 
регіонах цей показник сягає 85%. 
А 55% опитаних заявили, що за 
останні два роки якість медич-
ного обслуговування суттєво 
погіршилася. І лише 8% грома-
дян оцінили якість медицини в 
Україні як «європейську». Така 
невтішна картина красномовно 
свідчить про важку кризу в сфері 
охорони здоров’я, яка давно по-
требує радикальної перебудови.

Медицину – у руки громади

Наприкінці минулого року 
уряд ухвалив низку постанов, 
які законодавчо дали старт ме-
дреформі. Вона стала логічним 
продовженням децентралізації, 
що охопила усі сфери державно-
го управління. Передача повно-
важень на місцевий рівень тепер 
відбувається і в медичній галузі.

«МОЗ України вкотре на-
голошує – господарювання та 
ухвалення рішень зараз нале-
жить до компетенції громад. 
Ми знаємо, що цей процес буде 
болючим, але Україна повинна 
пройти шлях від адміністратив-
но-командної форми правлін-
ня, коли з центру вказували де і 
що будувати, до демократичної, 
коли місцева влада братиме на 
себе відповідальність за комфорт 
життя своєї громади», – пояснює 
Павло Ковтонюк, заступник мі-
ністра охорони здоров’я України.

Один із головних кроків на 
цьому шляху – впровадження 
госпітальних округів. Процес 
їхнього створення розпочався 
30 листопада 2016 року з відпо-
відної постанови Кабміну. За 
подібним принципом відбулася 
медична реформа у низці євро-

пейських країн, зокрема у Поль-
щі та Чехії.

Госпітальний округ – це єди-
на взаємопов’язана мережа ліку-
вальних закладів, які найефек-
тивніше зможуть задовольнити 
потреби мешканців у вторинній 
(спеціалізованій) медичній до-
помозі. Кожна область налічу-
ватиме 3 - 5 округів. В окрузі 
працюватиме, як мінімум, одна 
багатопрофільна лікарня інтен-
сивної терапії 1-го або 2-го рівня, 
що обслуговуватиме 120 - 200 тис. 
осіб відповідно. Вона матиме від-
ділення невідкладної допомоги, 
потужну матеріально-технічну 
базу та пропонуватиме сучасну 
лабораторну діагностику. Осно-
вна вимога до організації інфра-
структури в окрузі – можливість 
дістатися до лікарні не більш 
ніж за годину з найвіддаленішої 
точки в його межах. Решту ліка-
рень у рамках округу перепро-
філюють на реабілітаційні, па-
ліативні, хоспісні центри, жіночі 
консультації, амбулаторії тощо.

Госпітальні округи поклика-
ні упорядкувати мережу ліка-
рень, зробити її доступною та 
зручною для людей, спонукати 
до підвищення якості обслуго-
вування і виправити ситуацію, 
коли в одній області існує роз-
галужена структура госпіталів, а 
в іншій – її взагалі немає. Отже, 
госпітальний округ перетворить-
ся на єдиний медичний простір 
у межах 60 км, де будуть зібрані 
різні заклади охорони здоров’я 
з потужною лікувальною уста-
новою на чолі, що надаватимуть 
широкий та різнобічний спектр 
медичних послуг.

Потрапити до лікарні 1 або 
2 рівня можна буде за довідкою 
сімейного лікаря. Він залишаєть-
ся основною сполучною ланкою 
між пацієнтом та медичним за-
кладом. Саме до нього в разі не-
здужання слід йти перш за все 
за професійною консультацією, 
довідками тощо. З цього року 
українці зможуть вільно обира-
ти та за бажанням змінювати сі-
мейних лікарів без прив’язки до 
місця реєстрації.

За кожним сімейним лікарем 
буде закріплено не більше ніж 2 
тисячі пацієнтів на рік. Держава 
платитиме лікарям зарплатню з 
розрахунку на одного пацієнта. 
У нинішньому році – в середньо-
му по 210 грн за людину (ставка 
варіюється залежно від віку па-
цієнта – лікування дітей і пенсі-
онерів коштує дорожче).

Закриття лікарень чи новий 
шанс для них?

Реформа викликала неодноз-
начну реакцію суспільства, а по-

декуди і спротив – особливо на 
адміністративному щаблі, що 
гальмує перетворення галузі. 
Мешканці областей побоюються, 
що після створення госпіталь-
ного округу більшість медичних 
установ у їхньому регіоні просто 
закриється. А медпрацівники на-
лякані перспективою втратити 
роботу. Однак міністерство наго-
лошує, що долю закладів вирішу-
ватиме винятково громада. Тож 
їхня кількість регулюватиметься 
на місцях, без тиску «згори».

«Госпітальні округи є інстру-
ментом не скорочення, а розви-
тку лікарень, – говорить Павло 
Ковтонюк, заступник міністра 
охорони здоров’я. – Усе залежить 
від того, чого забажає громада. 
Тому у 2017 році місцевим радам 
кожного округу (районним, місь-
ким, ОТГ) буде необхідно ство-
рити госпітальну раду – май-
данчик для ухвалення рішень та 
розробки спільної позиції щодо 
майбутнього округу».

До госпітальної ради уві-
йдуть представники місцевої 
медичної еліти, громадськості, а 
також члени органів самовряду-
вання та активісти. Саме вона ви-
значатиме проблемні питання, 
координуватиме дії і виступати-
ме консультативним органом та 
базою для співробітництва між 
медиками та владою. До кінця 
2017 року госпітальні ради ма-
ють розробити плани розвитку 
округів на наступні 5 років, які 
затверджує місцева рада.

Чим швидше вони визначать 
пріоритетні медичні заклади, 
які потребують фінансової під-
тримки задля оптимізації їхньої 
роботи, тим швидше отрима-
ють необхідні кошти від уряду 
за рахунок медичної субвенції, 
і в подальшому зможуть стати 
конкурентоспроможними орга-
нізаціями. Адже наразі відбува-
ється перехід на новий принцип 
фінансування охорони здоров’я. 
Він передбачає, що гроші «йти-
муть» за людиною, відтак держа-
ва платитиме за лікування паці-
єнтів, а не за ліжко-місця.

Тож активна участь грома-
ди у реформі – ключова умова 
її успішності. Наразі в україн-
ського суспільства є виняткова 
можливість власними руками 
побудувати ту країну, в якій би 
хотілося жити. Головне – йти 
назустріч викликам часу і діяти. 
Створення госпітальних окру-
гів – це один із перших кроків на 
шляху до побудови ефективної 
системи охорони здоров’я.

Матеріал підготовлений 
Центром громадського моні-
торингу та контролю.

Госпітальні округи: шокова 
терапія чи чарівна пігулка?
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У всіх школах Житомира встановлять 
камери відеоспостереження

найкраще – дітям: вперше за 25 років 
у Житомирі збудують сучасне приміщення школи

Марина Михальчук

Після реконструк-
ції будівлі Житомир-
ської міської гімназії 
№ 3 житомиряни 
отримують сучасне 
приміщення школи, 
де зможе додатково 
навчатися близько  
300 учнів.

У минулому році міська 
рада запланувала капітальний 
ремонт старого корпусу міської 
гімназії № 3. Проте, в несучій 
стіні виявили тріщину, тому бу-
дівлю визнали аварійною, адже 
вона могла нести загрозу для 
життя дітей. У 2016 році було 
виконано роботи з демонтажу 
старої будівлі, влаштовано фун-
дамент та колони 1-го поверху.

Нині у школі навчається 970 
учнів. У зв’язку з демонтажем 
старої будівлі та браком ауди-
торій класи довелося «укруп-
нити», а школярі навчаються у 
дві зміни: у першу зміну – 545 
учнів, у другу – 425 школярів.

Після будівництва школа 
додатково отримає 20 сучасних 
класних кімнат, нову їдальню 
площею у 350 кв. м з новим хар-
чоблоком та універсальну спор-
тивну залу площею у 360 кв. м, 
де висота стелі сягатиме 9 м. Та-
кож у школярів з’являться твор-
чі майстерні для організації 
шкільного дозвілля.

Головний архітектор міста 
Євгенія Черкасова зазначила, 
що проект будівництва гімна-
зії був на обговоренні трива-
лий час, але на сьогоднішній 
день вже проведено дуже бага-
то роботи.

«Хочеться зробити рекон-
струкцію таким чином, щоб 
отримати найбільшу площу 
приміщень і вирішити всі про-
блеми, які нині існують у гімна-
зії. Ми обрали сучасну, кольо-
рову стилістику, яка не схожа 
з минулою. Проектувальники, 
якими є Житомирська філія 
Державного науково-дослідно-
го та проектно-вишукувального 
інституту "НДІпроектрекон-
струкція", надають пропозицію 
щодо можливого розширення 
території. Це дасть можливість, 
у перспективі, збільшити кіль-
кість та облаштувати спортивні 
майданчики», – розповіла Євге-

нія Черкасова.
Нині загальна площа міської 

гімназії № 3 становить 2480 кв. м, 
а новий корпус матиме площу – 
2859,0 кв. м. Таким чином площа 
школи з добудовою становити-
ме 5339,0 кв. м.

Директор міської гімназії 
№ 3 Марія Дорошко задоволена 
першими кроками будівництва.

«Ми матимемо 4 поверхи, 
будуть вільні входи та під’їзди, 
а для груп з обмеженими мож-

ливостями обладнають панду-
си та підйомники, що дозво-
лить дітям отримати рівний 
доступ до освіти», – розповіла 
директор міської гімназії № 3 
Марія Дорошко.

Будівництво нового корпу-
су відбувається з використан-
ням сучасних енергоефектив-
них технологій, з урахуванням 
потреб людей з обмеженими 
можливостями.

«Цього року ми плануємо 

завершити всі загальнобуді-
вельні роботи, аби взимку пе-
рейти до внутрішніх робіт. Від 
імені депутатського корпусу 
гарантую, що будівництво буде 
фінансуватися так як потріб-
но…», – підсумував заступник 
Житомирського міського голови 
Матвій Хренов.

Загальна вартість рекон-
струкції будівлі Житомирської 
міської гімназії № 3 становить 
35 102 651,00 грн.

Марина Михальчук

Коштом міського 
бюджету планується 
встановити в школах 
і гімназіях систему 
відеоспостереження, 
що дозволить ство-
рити безпечні умови 
перебування дітей на 
заняттях.

Минулого року міська вла-
да Житомира почала втілюва-
ти в життя проект «Безпечне 
місто». У результаті цього у 
всіх школах Житомира прове-
дено попередні роботи щодо 
облаштування відеоспостере-
ження. Начальник управління 
освіти Житомирської міської 
ради Валентин Арендарчук 
сподівається, що процес вста-
новлення камер має заверши-
тись до початку нового на-
вчального року.

«Кожен заклад має бути 
обладнаний двома відеока-
мерами. Нині роботи щодо 
прокладання мереж Інтернет-
зв’язку з Інтернет-провайдера-
ми вже на стадії завершення. 
Невдовзі камери відеоспосте-
реження розпочнуть охорон-
ну функцію», – додав Вален-
тин Арендарчук.

Систему відеоспостере-
ження навчальних закладів 
міста під’єднають до загально-
міської системи відеонагляду. 
До того ж, кожен освітниць-
кий заклад коштом міського 
бюджету може співпрацювати 
з охоронною фірмою щодо за-
безпечення закладу охороною.

Встановлення відеокамер 
в школах – розповсюджена 
практика в США, Великій 
Британії, скандинавських 
країнах. В Україні поки мож-
на казати лише про окремі 
випадки застосування відео-
нагляду в школах.

Звичайно, відеоспостере-
ження в школах не може бути 
панацеєю від усіх конфліктів, 
що так чи інакше виникати-

муть в школах. Кожен клас 
камерою не обладнаєш, звук 
системи відеозапису не фіксу-
ють, тому «сценарій супереч-

ки» відтворити не можна. Але 
досвід інших країн, що інвес-
тують у відеоспостереження в 
школах, свідчить, що такі сис-

теми (зі зростанням добробу-
ту суспільства), рано чи пізно 
мають «охопити» й усі україн-
ські навчальні заклади.
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Мама 
це Я

Вік: 34 роки
Діти: Анастасія 11 років і Варвара 4 роки
Кредо: стався до людей так, як би  
ти хотів, щоб вони ставились до тебе.
Бути мамою – це, без сумніву, справжній 
Божий дар. Можливість подарувати 
своїй дитині любов, тепло. Можливість 
обійняти свою дитинку і забути про  
всі негаразди та невдачі. Це найкраще, 
що може статися з жінкою.

Вік: 30 років
Діти: Єлизавета 4 роки
Кредо: впевнено йти до мети.
Бути мамою – надзвичайна  
відповідальність та, водночас,  
величезне щастя.

Вік: 36 років
Діти: Ігор 16 років, Олександра 9 років
Кредо: цінуй те, що маєш,  
але не зупиняйся на досягнутому.
Бути мамою – це велике щастя  
і радість.

Вік: 27 років
Діти: Анастасія 5 років
Кредо: бути щасливою завжди.
Бути мамою – вчити і вчитися, вихову-
вати і виховуватись, ростити і зрос-
тати зі своєю донечкою. Насолоджу-
ватися кожною посмішкою, ділити 
всі радощі, пишатися досягненнями і 
підтримувати в усіх починаннях.

Наталія Хімчик

Наталія Семенюк

Каріна Дорошенко

Олена Бондарчук
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Леонід
ГрОМік,

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

«Зелені» автомобілі 
  (продовження)  

Ідея подібних машин, які 
можуть заряджатися від зо-
внішнього джерела живлення, 
піднімалася спочатку в 1969 
р о ц і  ,  а л е  с п ра в ж н і й  ста рт 
отримала у 2003 році з випус-
ком електрифікованого Renault 
Kangoo.

Спочатку ДВС в  таких г і-
бридах служив приводом для 
генератора. На сьогоднішній 
день лідером серед гібридів, 
які підключаються, є три авто. 
На першому місці  Chevrolet 
Volt – 95000 одиниць , на дру-
гому – Toyota Prius PHV з 71000 
проданих екземплярів , на тре-
тьому – Mitsubishi Outlander з 
60000 автомобілів.

Гібриди, які підключаються, 
як і звичайні гібриди, є певним 
компромісом, який дозволить 
«пом’якшити» перехід від тра-
диційних ДВС до електромобі-
лів (або навіть чогось іншого).

Опис г ібридних автомо -
б і л і в  бу в  б и  н е п о в н и м  б ез 
г ібридів,  які  підключаються 
(PHEV- plug-in hybrid electric 
vehicle). На сьогодні бажання 
виробників випускати якомога 
більше РНЕV пояснюється тим, 
що він може довести ККД ДВС 
до межі.

Проблема в тому, що стан-
дарти викидів посилюються 
по всьому світу ,  а це озна-
чає, що незабаром, років за 
5-7 без РНЕV сучасні класичні 
автомобілі з ДВС продаватись 
не  будуть.  Багатьох хвилює 
питання надійності гібридів . 
У Франції таксисти досі їздять 
на гібридах другого покоління 
Prius і при цьому не факт, що 
вони зіткнулися з заміною ба-
тареї. Більше того, є власники 
першої версії (вийшла 1997-го 
року), які досі не змінювали 
акумулятор.  Г ібриди добре 
витримують морози .

Вони навіть краще, ніж інші 
автомобілі, бо вони мають АКБ 
набагато сильнішу за звичайні 
машини.  Багато легенд про 
незношуваність гальмівних ко-
лодок. Гібрид використовує, 
головним чином, систему реку-
перації. Якщо комп’ютер вважа-
тиме, що в даних умовах можна 
повністю обійтися рекуперацією, 
то буде використовуватись тіль-
ки вона, якщо ж ефективніше 
гальмувати, то будуть задіяні 
звичайні гальма.

КуточоК

ВоДІЯкорисні ініціативи: 
у Тетерів запустили рибу

Марина Михальчук

Операція з віднов-
лення річки Тетерів 
триває, її очолюють 
місцеві аматори 
спортивної риболов-
лі – члени Федерації 
риболовного спорту в 
Житомирській об-
ласті. Днями вони 
знову випустили в 
річку близько 250 
кілограмів риби.

Ще з березня 2011 року міс-
цеві рибалки почали ловити 
браконьєрів на річці Тетерів. 
Вночі виходили на човнах на 
воду та збирали близько 6-10 
кілометрів сіток щоночі. Піз-
ніше рибалки зрозуміли, що 
одне лише знімання сітки 
приносить мало користі, й ви-
рішили, що потрібно запуска-
ти до річки рибу.

Організаторами зариблення 
була Федерація риболовного 
спорту в Житомирській об-
ласті. Тоді цей захід провели 
Юрій Кошель, Олександр Бара-
нов, Валерій Львов. Вони гово-
рять, що більшість тих, хто всі 
ці роки допомагає запускати 
рибу, – звичайні люди. Одні до-

помагають фінансово, інші лов-
лять вночі браконьєрів.

Перший раз рибалки за-
пустили рибу 12 квітня 2012 
року в річку Гуйва. Все по-
чалося з того, що рибалки зі-
брали кошти й купили рибу. 
Паралельно весною та восени 
запускали рибу, а сітки бра-
коньєрів знімали цілий рік. У 
період нересту було закуплено 
300 тисяч мальків коропа і 400 
тисяч товстолобика. Їх запус-
кали в парку імені Ю. Гагаріна 
під мостом та під Бердичів-
ським мостом. Після цього вже 
шостий рік поспіль Федерація 
риболовного спорту в Жито-
мирській області своїми сила-
ми запускає рибу до водойм 
Житомира.

При запуску риби були при-
сутні аматори спортивної рибо-
ловлі – члени Федерації рибо-
ловного спорту в Житомирській 
області, громада міста та ни-
нішній начальник управління 
рибоохорони в Житомирській 
області Олександр Гонтарь.

Після декількох років праці 
вже зараз можна побачити ре-
зультати. Навіть рибінспекція 
говорить, що за межами міста 
риби у сітках немає, а по місцях 
зариблення вони повні рибою. 
Це все тому, що їх більше охо-
роняють самі учасники рибо-
ловного спорту.

«Висловлюю свою особисту 
подяку усім, хто приєднався 
до запуску риби та голові Жи-
томирської обласної державної 

адміністрації Ігорю Гундичу 
за підтримку. Надалі ми свою 
добру справу будемо продо-
вжувати, і за деякий час знову 
запустимо рибу до річки Тете-
рів», – поділився заступник го-
лови комісії з питань протидії 
корупції, люстрації, правової 
політики, боротьби зі злочин-
ністю при Житомирській ОДА 
Ігор Малі.

Любителі риболовлі кажуть, 
що рибу вони запускають не 
тому, щоб когось не пускати на 
водосховище, а задля того, щоб 
рибалки мали повне право на 
рибальство вудкою, а головне – 
законно. Цього разу рибалки-

спортсмени запустили у Тетерів 
коропа вагою 150-400 грамів та 
білого амура. Раніше організа-
тори такого заходу запускали 
зародків, але через те що риба 
таких розмірів дуже часто по-
мирає, вирішили випустити у 
воду коропів більшої ваги. І вже 
за рік така риба буде добре роз-
множуватись.

До того ж, днями рибалки-
спортсмени власним коштом 
закупили 30 кілограмів товсто-
лоба. Наразі риба знаходиться 
у коптильні. Напередодні Вели-
кодня (вже 13 квітня) такий кулі-
нарний подарунок відправлять 
на передову військовим.

Марина Михальчук

Дружина Глави 
держави передала 
для Житомирської 
області дизайн-про-
ект Медіатеки – бі-
бліотеки нового 
зразка – для шкіл з ін-
клюзивною освітою.

У середу, 7 квітня, під час 
робочого візиту до Житомира 
дружина Президента України, 
голова Благодійного Фонду По-
рошенка Марина Порошенко 
повідомила, що Житомирська 
область стала учасником екс-
перименту з розвитку інклю-

зивного освітнього середовища 
в Україні.

Між Мариною Порошенко 
та губернатором Житомирщини 
Ігорем Гундичем було підписано 
Меморандум щодо співпраці у 
цьому напрямку. Пані Порошен-
ко підкреслила, що цей проект є 
практичною моделлю для будь-
якої школи України.

«Як вже нашим партнерам, 
я хочу передати проект перебу-
дови приміщень бібліотеки у су-
часну бібліотеку, яка буде мати не 
тільки інтерактивний простір, де 
діти зможуть спілкуватися, гра-
ти, читати книжки, виконувати 
домашні завдання. Такі бібліоте-
ки оснащені комп’ютерами, ксе-
роксами, wi-fi роутерами, усім 
необхідним для того, щоб дити-
на 21 століття могла розвиватися 
і бути сучасною», – зазначила Ма-
рина Порошенко.

За її словами, це вже працю-
юча модель, яку можна одразу 
брати на реалізацію для будь-
якої школи, це приклад того, як 
можна перетворити старі біблі-
отеки на сучасні приміщення з 
інноваційною технікою. Варто 

відзначити, що перша Медіате-
ка вже працює на Запоріжжі.

Натомість губернатор об-
ласті Ігор Гундич пообіцяв 
зробити усе можливе, щоб у на-
прямку інклюзії Житомирщи-
на стала лідером в Україні.

Житомирщина стала учасником 
експерименту з розвитку інклюзивної освіти
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Вікторія Тимошевська: «Розмір 
відшкодування за ліки за програмою 
реімбурсації визначатиме сам пацієнт»

В Україні з 1 квітня 
запрацював меха-
нізм відшкодування 
вартості лікарських 
засобів. Вікторія Тим-
ошевська, директор 
Програмної ініці-
ативи «Громадське 
здоров’я» міжнарод-
ного фонду «Відро-
дження» роз’яснює, 
хто може отримати 
компенсацію витрат 
на ліки і що для цього 
потрібно.

�� Хто може претендувати 
на відшкодування вартості 
ліків?

– Усі особи, які звернулися до 
сімейного лікаря за місцем про-
живанням або місцем, де постій-
но отримують медичну допо-
могу і яким встановлено діагноз 
гіпертензія, діабет II типу, брон-
хіальна астма.

Для підтвердження діагнозу 
(для вперше виявлених випадків) 
може знадобитися консультація 
спеціаліста за направленням сі-
мейного лікаря або дільничного 
терапевта. У цьому випадку мо-
жуть бути призначені додаткові 
лабораторні або інструменталь-
ні дослідження.

�� За яким принципом 
визначатиметься розмір від-
шкодування?

– Розмір відшкодування ви-
значається за вибором пацієнта. 
Тобто лікар виписує звичайний 
рецепт за формою Ф-1, з назвою 
діючої речовини (або з МНН – 
міжнародною непатентованою 
назвою). З цим рецептом паці-
єнт йде до визначеної аптеки. 
Адресу та контакти аптеки має 
надати лікар. Або ж у поліклі-
ніці, амбулаторії або в центрі 
первинної медико-санітарної до-
помоги має бути перелік таких 
аптек та контакти. В аптеці про-
візор повинен повідомити хво-
рого про варіанти лікарських за-
собів, які є в наявності, і скільки 
потрібно доплатити за кожний з 
різних варіантів.

�� Чому потрібно допла-
чувати? Адже ліки мають 
бути безкоштовними?

– За один-два лікарських за-
собів або торгові назви не по-
трібно буде доплачувати взагалі 
нічого. Це найдешевші ліки з 
тієї групи/класу лікарських за-

собів, які були призначені паці-
єнту. За дорожчі засоби потріб-
но буде доплачувати. Пацієнт 
сам обиратиме, який саме лі-
карський засіб він хоче отрима-
ти. Від його вибору залежатиме 
сума доплати.

�� Скільки передбачено 
коштів на компенсацію?

– Уряд виділив 500 млн, хоча 
раніше мова йшла про більші 
суми. Спочатку Кабмін пла-
нував виділити 500 млн грн на 
ліки проти серцево-судинних за-
хворювань, 200 млн грн – проти 
діабету ІІ типу, і 100 млн грн – на 
лікування бронхіальної астми. 
Фактично сума у 500 млн грн 
розрахована для використання 
протягом півроку – з 1 липня і 
до кінця року.

�� Чи може у такому ви-
падку не вистачити на всіх 
коштів?

– Ризик досить невеликий. 
Грошей має вистачити, особливо 
за умови, що лікарі будуть дуже 
відповідально ставитися до того, 
кому і що саме вони призначають.

�� Але якщо ресурс усе ж 
таки вичерпається раніше, 
що тоді?

– КМУ має надати додаткову 
суму/субвенцію на відшкодуван-
ня ліків. Або ж буде розглянуто 
питання про виділення додатко-
вих коштів з місцевих бюджетів.

�� Як довго діятиме про-
грама?

– Ця програма започатковує 
нову систему відшкодування вар-
тості ліків для амбулаторного лі-
кування. Її дія не обмежена в часі. 
Навпаки, з часом при успішній 
реалізації цього проекту очіку-
ється, що перелік станів та захво-
рювань, ліки на лікування яких 
будуть включені до списку для 
відшкодування, розшириться.

�� Як запуск програми ре-
імбурсації (відшкодування 
вартості лікарських засобів) 
вплине на ціни на ці ліки?

– Очікується, що виробники 
ліків будуть зацікавлені у мож-
ливості брати участь в системі 
реімбурсації. Вони подаватимуть 
заявки у МОЗ для включення в 
перелік торгових назв за ціною, 
що буде меншою від медіани у 
п’яти сусідніх країнах (МОЗ по-
рівняло ціни на аналогічні пре-
парати у п’яти країнах – Польщі, 
Словаччині, Угорщині, Чехії та 
Латвії – VoxConnector). Ціни у 
цих державах беруться до уваги 
при визначенні референтних цін 
в Україні на даний препарат.

Матеріал підготовано у 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»

Перелік аптечних закладів, що беруть участь 
в програмі «Доступні ліки» у Житомирі

Найменування суб’єкта 
господарювання, який здійснює 
торгівлю лікарськими засобами 
та уклав договір з лікарнею

Адреса аптечного закладу

ПФ «Альфа-Україна Лізинг» вул. Київська 62 (відпуск ліків) \
вул. В. Бердичівська, 67 (відпуск ліків)

КП «Аптека №127» 
Житомирської міської ради

м-н Соборний, 4 \ вул. В. Бердичівська, 32  
(3-й поверх поліклініки №1 ЦМЛ №1)

КП «Фармація» Житомирської 
міської ради

вул. Київська, 19/2 \ м-н ім. С. П. Корольова, 5 \ 
площа Польова, 2 \ вул. Лесі Українки, 16 \  
вул. Покровська, 127 \ вул. Небесної Сотні, 52 \ 
вул. В. Бердичівська, 47 \ вул. В. Бердичівська, 70 \  
вул. В. Бердичівська, 32

ППф «Санітас»

вул. Київська, 7/4, кв.1 \ площа Польова, 1/1 \  
бульвар Польський, 15 \ пр. Миру, 8 \  
вул. Домбровського, 25 \ вул. Покровська, 145 \ 
м-н Привокзальний, 5 \ вул. Чуднівська, 96 \  
вул. Небесної Сотні, 10 \ вул. Хлібна, 39/19 \  
вул. В. Бердичівська, 39 \ вул. В. Бердичівська, 70 \ 
вул. Пушкінська, 1 \ вул. Романа Шухевича, 2а \ 
вул. Лесі Українки, 16 \ вул. В. Бердичівська, 32 \ 
вул. Червоного Хреста, 3 \ площа Польова, 2 \ 
вул. Фещенка-Чопівського,24/4 \  
вул. Святослава Ріхтера, 23

ТОВ фірма «Фармавіта»
вул. Київська, 52 \ вул. Покровська, 131а \ вул. 
Шевченка, 16 \ вул. В. Бердичівська, 95 \ вул. Лесі 
Українки, 14 \ вул. Вітрука, 15 \ вул. Вітрука, 51 \ 
вул. Бориса Тена, 82 \ вул. Івана Сльоти, 49в
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вилкул потребовал от кабмина отчет, почему не работает 
программа бесплатного обеспечения лекарствами 
украинцев, на которую выделено полмиллиарда гривен

На «Бюджет участі 2017» у Житомирі 
вже подали перші 14 проектів

Правительство про-
валило программу бес-
платного обеспечения 
лекарствами (реимбур-
сации) гипертоников, 
больных диабетом II 
типа и бронхиальной 
астмой – с 1 апреля обе-
щанные медикаменты 
люди так и не полу-
чили, хотя препараты 
в аптеках и больницах 
должны были появить-
ся еще с 1 января.

Сопредседатель фракции «Оп-
позиционного Блока» в парламенте 
Александр Вилкул потребовал от 
Кабмина немедленно вмешаться в 
ситуацию и обеспечить реальную 
работу программы. Он подчеркнул, 
что персональную ответственность 

за катастрофическую ситуацию не-
сет и.о. министра Ульяна Супрун.

– Еще в начале года мы подали 
в парламент Постановление о при-
знании ее работы неудовлетвори-
тельной и обращении в Кабинет 
Министров об увольнении Супрун. 
Каждый день, когда Парубий и ко-
алиция продолжают ее прикры-
вать – это новые смерти украин-
цев, – сказал нардеп.

Он подчеркнул, что 13 милли-
онов человек, которые остро нуж-
даются в лекарствах, надеялись на 
помощь государства, но власть их 
«кинула».

Народный депутат назвал клю-
чевые проблемы, созданные вла-
стью, которые необходимо устра-
нить в кратчайшие сроки.

– Первая проблема. В соответ-
ствии с условиями программы, для 
того чтобы получить лекарства, 
люди должны пройти полное об-
следование в поликлиниках. Но в 
поликлиниках сейчас не хватает до 
25% медперсонала. Врачи не справ-
ляются с огромным количеством 

людей, в результате в поликлини-
ках – километровые очереди, паци-
ентов записывают на прием на две-
три недели вперед. Необходимо 
пересмотреть в сторону увеличе-
ния зарплаты врачам, чтобы они не 
уходили и не уезжали заграницу. 
Кроме того, нельзя допустить за-
планированное властью закрытие 
больниц, – сказал Вилкул.

Вторая серьезная проблема – 
это отсутствие лекарств в аптеках.

– До сих пор не заключены до-
говора с аптеками. Соответсвенно, 
государство не выделило деньги на 
закупку препаратов. Необходимо 
оперативно решить юридические 
вопросы и обеспечить четкую ра-
боту казначейства, потому что ап-
теки не хотят принимать участие в 
этой программе. Они не верят, что 
государство будет своевременно 
им платить. И это третья глобаль-
ная проблема, которую нужно ре-
шить, – отметил нардеп.

Он подчеркнул, что при несво-
евременных оплатах государством 
и нестабильном курсе гривны апте-

ки могут нести серьезные финансо-
вые потери:

– Курс доллара скачет каждый 
день. Допустим ситуацию: сегодня 
аптека выдает пациенту лекарство 
эквивалентом в 20 долларов, а день-
ги государство ему заплатит через 
месяц-два. Соответственно, аптека 
потеряет деньги, а понадеяться, что 

государство заплатит пеню за про-
срочку, она не может. Потому что 
в госбюджете на этот год власть не 
предусмотрела пункт «оплата пени» 
по проекту реимбурсации. Но 
даже если пеню будут оплачивать 
из предусмотренных на програм-
му 500 млн грн, то, соответственно, 
меньше людей получат лекарства.

Марина Михальчук

Партиципаторне 
бюджетування, або 
простіше – бюджет 
участі – Житомир 
впроваджує одним 
із перших в Україні, і 
вже є результати. Чи 
не першими свої 14 
проектів зареєструва-
ла ГО «ХХІ покоління».

З 1 квітня у Житомирі стар-
тував прийом проектних пропо-
зицій бюджету участі та проекту 
«Партиципативна демократія та 
обґрунтовані рішення на місцево-
му рівні в Україні».

У середу, 5 квітня, представ-
ники ГО «ХХІ покоління» приго-
тували на розгляд аж 14 власних 
проектних пропозицій. Голова 
Громадської організації «ХХІ поко-
ління» Віталій Сівко презентував 
як великомасштабні проекти, так і 
міні-проекти та пояснив їхнє зна-
чення для громади міста.

Як зазначають розробники 

проектів, кожен з них – це окрема 
сторінка історії.

«Для нас усі проекти є важли-
вими. Ми з командою близько 2 
місяців визначали, що можна вті-
лити в реальність, щоб Житомир 
набував особливої краси і був ком-
фортним та охайним містом, щоб 
це все цінували люди, адже по суті 
кожний проект – це внесок кожно-
го мешканця у їхнє запроваджен-
ня», – поділився Віталій Сівко.

Перелік проектів:
�� 20 човнів Тетерева

За словами розробників, у Жи-
томирі немає належних умов для 
відпочинку людей на водних про-
сторах річки Тетерів. Даним про-
ектом передбачається придбання 
якісних 15 - веслових човнів, 1 кате-
ру, 4 водних велосипедів та надув-
ного водного банану.

�� Алея Талантів  
           Житомирщини

Організатори передбачають 
встановлення алеї найбільш відо-
мих талановитих колективів та 
осіб – представників Житомира і 
Житомирщини, які зробили (ро-
блять) вагомий особистий внесок у 
розвиток культури України.

Проектом передбачається 
виготовлення і встановлення 14 
спеціальних металевих стендів 

з світлонеоновим підсвіченням 
вздовж алей неподалік від ново-
го концертного майданчику у 
Житомирському парку культури 
і відпочинку.

�� Безпечна човнова  
           станція Житомира

Розробники говорять, що чов-
нова станція у Житомирському 
міському парку перебуває у жахли-
вому стані. Даним проектом перед-
бачається реконструкція човнової 
станції і понтону для забезпечення 
належного рівня та безпечного від-
починку житомирян.

�� Світловий фонтан  
           Центральний

Реконструкція фонтану по-
ряд з Обласною бібліотекою імені 
Олега Ольжича, встановлення ба-
гатьох підводних прожекторів си-
нього і жовтого кольорів для що-
денної роботи фонтану у вечірній 
час до 21.30.

�� Світловий фонтан  
          «Космонавт»

Розробники планують рекон-
струювати фонтан «Космонавт», 
встановити підводних прожекторів 
синього кольору для щоденної ро-
боти фонтану у вечірній час до 21.30.

�� Покровський Сквер
Проектом передбачається 

реконструкція скверу по вулиці 
Покровській (район Крошня) по-

ряд із Житомирською районною 
бібліотекою.

�� Кафедральний Сквер
Реконструкція скверу поряд із 

Кафедральним Собором в центрі 
міста. У планах проведення ланд-
шафтних робіт, встановлення ліх-
тарів, лавочок тощо.

�� Життя дорожче  
           за гроші

Для привернення уваги всіх ав-
томобілістів та збереження життя 
житомирянам і, зокрема дітям, 
даним проектом передбачається 
розміщення на дорогах поряд з 
усіма школами та дошкільними 
навчальними закладами спеціаль-
них дорожніх перешкод, що має 
суттєво скоротити швидкість руху 
автотранспорту.

�� Лавочки Житомира
Вулиця Михайлівська має ста-

ти головною окрасою Житомира. 
У планах встановлення уздовж 
усієї пішохідної вулиці Михай-
лівської спеціально визначених 
25 кругових лавочок, 25 чавунних 
квітників та 25 вазонів герані, 30 
лавочок поряд зі сценою та роз-
міщення на Замковій Горі (за Бу-
динком правосуддя) 40 лавочок, 60 
чавунних урн для сміття.

�� Альтанки Житомира
Планується реконструкція 

двох альтанок – з білими коло-

нами і металевої у центральному 
Житомирському міському парку 
культури і відпочинку.

�� Ліхтарі Замкової Гори
Даним проектом передба-

чається встановлення на алеях 
Замкової Гори (за Будинком пра-
восуддя) гарних з довготривали-
ми енергозберігаючими лампа-
ми 60 вуличних ліхтарів висотою 
по 2,5 метра.

�� Серця Житомира
Встановлення у центрально-

му Житомирському міському 
парку (на локації з лівого боку 
від пішохідного мосту) 1 вели-
кої кованої карети, 2 металевих 
скульптур «Амури», 2 ковані де-
рева-серця, 4 кованих лавочок, 6 
led-прожекторів для підсвічен-
ня об’єктів.

�� Літак Майбутнього  
           Житомира

Проведення зовнішньої та 
внутрішньої реконструкції та збе-
реження літака у центральному 
Житомирському парку культури 
і відпочинку. Цей літак належить 
громаді Житомира, відтак, пропо-
нується розміщення трьох гуртків 
для дітей з моделювання літаючих 
апаратів, робототехніки. Літак та-
кож буде своєрідним музеєм, де 
розміщуватимуть вироби юних 
конструкторів.
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Щорічний Всеу-
країнський конкурс 
«Найкрасивіша укра-
їночка та українець 
2017» відбувся у Жи-
томирі 8 квітня в 
приміщенні обласної 
філармонії імені Свя-
тослава Ріхтера.

Цьогоріч на всеукраїнський 
конкурс «Найкрасивіша украї-
ночка та українець 2017» завітали 

26 учасників з різних міст країни. 
Серед конкурсантів змагалися не 
лише дівчатка, а й хлопці.

Для того, щоб зробити дозвіл-
ля учасників конкурсу цікавим 
і показати місто з найкращого 
боку, команда модельної агенції 
Gloria ModelS продумали актив-
ну програму, наповнену різними 
приємними подіями, заходами та 
сюрпризами для учасників.

«Наша мета – прославити ма-
леньких україночок, розкрити їх 
красу і таланти, адже вони – наша 
гордість!» – розповідає президент 
модельної агенції Gloria ModelS 
Ілона Колодій.

Жюрі конкурсу очолила Ма-
рина Чернова – директор націо-
нального конкурсу краси та талан-
ту «Міні МісУкраїна». Також серед 
жюрі були спеціальні гості: Аню-
та Климовець – «Найкрасивіша 
україночка 2014», «Королева краси 
України 2015», супермодель сві-
ту та «Перша принцеса планети 
2016»; Арсен Магега – переможець 
номінацій «Дитина світу», «Най-
стильніший українець», влас-
ник модельної студії «Монруа» 
та Євангеліна Шмід – обличчя 
конкурсу краси «Найкрасивіша 
україночка та українець 2016», пе-
реможниця багатьох модельних 

конкурсів краси, а також відомий 
дизайнер одягу Маргарита Козак.

Усіх конкурсантів поділили на 
5 вікових категорій серед дівчат 
і одна – серед юнаків: 1 вікова ка-
тегорія – наймолодша – 5-6 років; 
2 вікова категорія – 6-7 років; 3 ві-
кова категорія – 7-8 років; 4 вікова 
категорія – 10-12 років; 5 вікова ка-
тегорія – 12-14 років. Юнаки висту-
пали в віковій категорії 8-12 років.

Переможцями в цьому році 
стали:

1 вікова категорія – Покрасова 
Анна, 5 років, Житомир.

2 вікова категорія – Бондарчук 
Анастасія, 7 років, Житомир.

3 вікова категорія – Назарук 
Анастасія, 8 років, Луцьк.

4 вікова категорія – Гузінська 
Катерина, 12 років, Радивилів.

5 вікова категорія – Антонюк 
Євангеліна, 12 років, Житомир.

Також Євангеліна отримала ти-
тул «Міс глядацьких симпатій», а 
Васіна Каріна – титул «Супер Гран-
Прі Найкрасивіша україночка».

Серед хлопців отримав наго-
роду «Супер Гран-Прі Найкраси-
віший українець» Проценко Олек-
сандр, 9 років, Житомир.

«Найголовніше – всі отрима-
ли багато різних подарунків, – 
ділиться президент модельної 
агенції Gloria ModelS Ілона Ко-
лодій. – Але найдостойніше – це 
вишукані дорогі корони. Корони 
такого плану й у такій кількості на 
конкурсі краси в Україні представ-
лені вперше. Це не звичайні діаде-
ми, а шикарні справжні корони, 
гідні справжніх королев!»

Батьки наймолодшої учасниці 
з Луцька прокоментували:

«Ми бачили багато конкурсів, 
але такі гідні корони, як у Gloria 
ModelS, ми бачимо вперше. Най-
більше радує те, що у вашому 
місті конкурси з кожним ро-
ком все краще і краще! Дякуємо 
Ілоні за те, що в її модельному 
агентстві команда Gloria завжди 
ставиться з великою повагою до 
батьків учасників, з любов’ю до 
наших дітей і з професіоналіз-
мом до програми та підготовки. 
Ми думаємо, що команда Gloria 
ModelS – найкраща в Україні і 
багатьом потрібно на них рівня-
тися! Спасибі за таке свято для 
дітей і батьків!» – поділилися вра-
женнями батьки конкурсантки.

У Житомирі відбувся  
грандіозний всеукраїнський конкурс 
«найкрасивіша україночка та українець»

 «Найкрасивіша україночка 2017»- Євангеліна, доросла вікова категорія

 Вихід «Поліція» був не лише костюмованим, але й 
танцювально енергійним і з відмінною постановкою

 Президент модельного агентсва Gloria ModelS Ілона Колодій, 
переможець номінації Дитина світу і власник модельної студії «Монруа» 
Арсен Магега, переможниця «Міс глядацьких симпатій» Євангеліна

 Організатори та переможці всіх вікових номінацій  
«Найкрасивіша україночка-2017» і «Найкрасивіший українець-2017»
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Ансамбль «Колорит» – «цитадель» 
народної хореографії в Житомирі

Справжнім осеред-
ком народної хорео-
графії у Житомирі є 
зразковий ансамбль 
народного танцю 
«Колорит», що діє при 
Міському культурно-
спортивному центрі. 
Саме тут маленьких 
житомирян знайом-
лять не лише з мис-
тецтвом танцю, а й з 
культурним надбан-
ням різних народів.

Як розповіла заступник ди-
ректора з навчально-виховної 
роботи Марта Найфонова, у 
Центрі функціонують й інші 
танцювальні колективи, але саме 
в «Колориті», крім національної 
танцювальної культури, вихован-
ців вивчають ще й культурні осо-
бливості народів світу.

«"Колорит" – достатньо відо-
мий в Україні колектив, з цікавим 
репертуаром, – ділиться керівник 

напрямку художньо-естетичного 
виховання Центру Марта Най-
фонова. – Особливо приємно, що 
його вихованці потім вступають 
до училища культури і мистецтв 
й хоббі стає професією. Також 
знаковим є те, що наша вихова-
ниця Юлія Курінна повернулася 
до колективу вже як викладач».

Художній керівник ансамблю 
Світлана Давидова розповідає, 
що під час роботи з дітьми увага 
приділяється саме національній 
хореографії та культурологічно-
му розвитку.

«Національна ідентичність – 
це мистецтво», – переконана 
Світлана Давидова.

Танцювальний колектив за-
снований ще у 2003 році, і за 
цей час його вихованці встигли 
відвідати майже усю країну, бе-
ручи участь у різноманітних все-
українських і міжнародних фес-
тивалях та конкурсах. Ідейним 
натхненником і балетмейстером 
є Руслан Давидов. Завдяки йому 
в арсеналі «Колориту» 32 танці, 
кожен з яких є повноцінним кон-
цертним номером.

Нині в ансамблі народного 
танцю займаються понад 100 ма-
леньких житомирян: 40 дітей у під-

готовчій групі (групі розвитку, де є 
діти 4-7 років), і близько 70 вихован-
ців у ансамблевих групах, на яких, 
власне, і тримається репертуар.

Варто відзначити, що поруч 
з дитячими групами є й група 
для дорослих, де займаються 
мами маленьких танцюристів. 
Таким чином вони не лише під-
тримують творчість своїх дітей, 
а й навіть разом виступають на 
концертах.

Набір у групи починається з 
1 червня і триває 2 тижні, тобто 
до 15 числа.

Директор МКСЦ Анатолій 
Фільчук розповідає, що їхня го-
ловна мета – навчально-виховна 
робота за місцем проживання:

«У нас загалом 21 підлітковий 
клуб, які знаходяться у різних ку-
точках міста. Кожен клуб має свої 
можливості та свій напрямок».

Поруч з цим керівництво 
Міського культурно-спортив-
ного центру організовує і про-
водить фестивалі. Як розповіла 
заступник директора з навчаль-
но-виховної роботи Марта Най-
фонова, вони організували від-
критий фестиваль «Мистецькі 
ворота», участь у якому можуть 
взяти танцювальні колективи 

з будь-яких областей. Головна 
мета – познайомити колективи 
між собою і дати їм можливість 
«показати себе».

«Протягом кількох років 
в рамках фестивалю ми про-
водимо конкурсні програми у 
різних тематиках, наприклад, 
“Танці народів світу”, “Най-
краща хореографічна робота” 
тощо, – пояснює Марта Найфо-
нова. – Цьогоріч, з подачі Світ-
лани Анатоліївни, керівника ан-

самблю “Колорит”, було введено 
грошову премію за найкращу 
балетмейстерську роботу».

«Наша мета – творче вихован-
ня молоді та збереження націо-
нальних традицій українського 
народу, – зазначила художній 
керівник зразкового ансамблю 
народного танцю “Колорит” 
Світлана Давидова. – Тому ми за-
вжди раді новим танцюристам 
і запрошуємо всіх бажаючих до 
нашого ансамблю».

ПП «Брама»
КОВАНІ ВИРОБИ

ok.ru/profile/571903524817

kovano.prom.ua
(093) 436-24-87, (095) 852-30-06

(098) 858-83-04

Анастасія Кузьмич

У новому сезоні 
в Житомирі вве-
ли нові тарифи на 
атракціони.

На засіданні міськвиконкому 
5 квітня у Житомирі затвердили 
нові тарифи на послуги кому-
нального підприємства «Парк».

Як розповіла в.о. директора 
КП «Парк» Ольга Кузьмінська, 
вартість дорослого квиточка 
буде 20 грн, дитячого – 12 грн. 
Послуги з прокату катамаранів 

і човнів – 45 грн, катамарану сі-
мейного типу – 60 грн/година. 
Ціна одного пострілу в тирі – 
2,50 грн.

На вартість користування 
атракціонами вплинули підви-
щення мінімальної заробітної 
платні, тарифи на електроенер-
гію, навчання обслуговуючого 

персоналу та матеріали на ре-
монт атракціонної техніки.

Останній техогляд атракці-
онної техніки відбувся 23 берез-
ня. Загалом, за словами Ольги 
Кузьмінської, квитки здорожча-
ють від 20 до 100%.

Попри те Житомир є міс-
том, де квитки на атракціони 

лишаються найдешевшими, 
оскільки в інших містах вар-
тість дитячого квитка почи-
нається з 25 грн. Святкове від-
криття весняно-літнього сезону 
«Парк розпочинає качати!» від-
булося цими вихідними, 8-9 
квітня, однак нові тарифи по-
чнуть діяти з травня.

У Житомирі 
з травня подорожчають атракціони

РЕКлАМА
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Запрошуємо на молодіжний проект

на Чемпіонаті 
України з 
двоборства 
студент ЖнаеУ 
виборов «золото»

20 квітня в концерт-
ній залі обласного 
телецентру краща 
творча молодь зізна-
ватиметься у коханні 
рідній державі під час 
проведення молодіж-
ної громадсько-мис-
тецької акції з сим-
волічною назвою «Я 
люблю Україну свою-
2017», присвяченої 
Міжнародному Дню 
солідарності молоді.

Цей захід проводиться у Жи-
томирі щороку і вже став тради-
ційним й улюбленим серед юна-
ків та дівчат.

На початку мистецької акції 
буде проведено соціальний ярма-
рок під девізом: «Ми – надія дер-
жави!», де усі бажаючі знайдуть 
для себе важливу інформацію, як 
у наш час вести здоровий спосіб 
життя, візьмуть участь у анонім-
ному анкетуванні та ознайом-
ляться з відеокліпами соціальної 
тематики. Відбудеться патріотич-
ний молодіжний флеш-моб «Єд-

наймось заради миру!», волонтер-
ські майстер-класи з правильного 
плетіння українських віночків та 
заплітання української стрічки у 
дівочу косу.

Вагомою частиною заходу ста-
не проведення V регіонального 
фестивалю молодіжних субкуль-
тур «ПОЛІССЯ ДЕНС-2017», при-
свяченого Міжнародному Дню 
танцю, що відзначається у всьому 
світі наприкінці квітня. Близь-
ко півтора десятка колективів з 
різних куточків Полісся змагати-
муться за першість у конкурсній 
програмі. Виступи оцінюватиме 
професійна суддівська колегія з 
Житомира та Києва. Переможці 
отримають фестивальні кубки, 
дипломи та призи.

У мистецькій частині програ-
ми звучатимуть добре знайомі 
та нові українські пісні у вико-
нанні фіналістів всеукраїнських 
телепроектів «Ікс Фактор» та 
лауреатів конкурсу патріотич-
ної пісні «Пам’ять жива» Любові 
Чайки, Антона Лукашика, Євге-
на Кравчука, Анастасії Затолюк, 
Марії Шатило, Юлії Нагорної, 
Дар’ї Собчук, Анни Ковальської 
і багатьох інших.

Отож, якщо ти молодий 
і сучасний, завітай у наступ-
ний четвер, 20 квітня о 17 го-
дині до обласного телецентру. 

Навчальні заклади можуть 
подати заявку на отримання 
запрошень на захід, зателефо-
нувавши: 460-465.

Генеральним медіа-партне-
ром проекту є телерадіоком-
панія «ЕФІР»та радіо «ХІТ FM», 

«РЕТРО FM», «Русское радіо 
Україна», «Радіо Рокс», «Ера 
FM», ексклюзивним медіа-парт-
нером – газета «20 ХВИЛИН», 
головним радіо-партнером – 
«Житомирська хвиля». Інфор-
маційні партнери – «Z-радіо», 

РА «Прайм», газети «Імперія-
TV», «Пульс-норма», «Жито-
мирщина», «Місто», сайти: 
zhitomir.info, «Рупор Житоми-
ра», 0412.ua, «Житомир Today», 
moemisto.ua, «Житомира», «Жи-
томир Експрес».

Студент техноло-
гічного факультету 
Житомирського 
національного агро-
екологічного уні-
верситету Євгеній 
Колесник зайняв І 
місце на Чемпіонаті 
України серед юніо-
рів у двоборстві.

Про це повідомляє прес-
служба ЖНАЕУ. Змаган-
ня проходили 7 квітня в  
м. Хмельницькому. Результат 
Євгенія: у поштовху двох гирь 
по 32 кг 102 підйоми за 10 хв, 
а у вправі ривок – виконав 132 
підйоми за 10 хв.

Нагадаємо, що в березні 
2017 року Колесник став ліде-
ром Чемпіонату Житомира з 
гирьового спорту у своїй ваго-
вій категорії.

Вічна пам’ять
Нещодавно виповнилось 40 днів, як пішов з життя військовий 

лікар-невропатолог В. Калюжний. Він був учасником бойових дій в 
Афганістані. Після служби працював у Житомирському обласному 
онкологічному диспансері. У вільний час писав вірші.

Когда моя жизнь, дорогая,
Придет к своему рубежу,
Три слова тебе, дорогая,
Я в час мой последний скажу.
 
То слово…хватило бы силы
Мне вымолвить тихо его…
За все, дорогая, спасибо,
Сказал бы я прежде всего.
 
Смогу ли я слово второе,
Успею ли произнести?
Глаза я устало прикрою:
За все, дорогая, прости.
 
И третье я вымолвлю слово,
Своей покоряясь судьбе:
О, будь, дорогая, здорова!
Здоровья желаю тебе.
 
А если судьба милосердно
Сказать мне позволит еще,
Я те же три слова усердно
Опять повторю горячо.
 
О, только хватило бы силы,
Их явственно произнести!
За все дорогая, спасибо…
Здоровья тебе…и – прости.

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

•	 Бармен срочно	 требуется	 в	 кафе	 (р-н	 Крошни)	 на	
постоянную	 работу.	 О/р	 желателен.	 Обучаем.	 Г/р	 с	
9.30-22.00,	 3/3	 дня.	 З/п	 достойная	 и	 своевременная.	
096)3447282

•	 Бармен срочно	требуется	в	ресторан	за	городом.	Опыт	
работы	обязателен.	Полная	занятость,	з/п-	1/2,	заробот-
ная	плата	4000грн.	После	работы	подвоз	за	счет	ресто-
рана	096)7967493

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

•	 Бармен у	зв	язку	з	відкриттям	нового	драйвового	пабу	
"Porter	House"	.	Всі	умови	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	
тебе.	063)5126869

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

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

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

•	Будівельники	 спеціалісти	 широкого	 профілю	
з/п	25000грн,	учні	Будівельників	0980476898

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

•	 Бухгалтер на	предприятие.	Работа	в	г.	Житомир.	Все	
подробности	оговариваются.	067)4100106

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

•	 Бухгалтер-кассир срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	Знание	1С:7,	о/р	в	торговле	обязателен.	Знание	
кассового	аппарата.	Г/р	с	9.00-18.00,	Сб.,	Вс.	-	выходной.	
З/п	при	собеседовании.	067)2762198,(067)4107471

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

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

•	 Вальцовщик срочно	 требуется	 на	 производство	
строительных	 материалов	 в	 цех	 по	 металлообработ-
ке.	 Оплата	 достойная.	 Жильё	 предоставляем.	 Место	
работы:	г.Киев,	г.Ирпень,	г.Буча	050)4237887

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

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

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

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

•	 Вантажники на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 ма-
газинів.	 Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	 За	
детальною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	 до	 18.00	
097)2943860Ірина

•	 Вантажники на	сміттєвоз	на	комунальне	підприємство	
в	м.	Київ.	З/п	від	5000	грн.	Г/р:	нічні	зміни	(шестиденка).	
Офіційне	 працевлаштування.	 Повний	 соцпакет.	 Спец.	
одяг.	 Безкоштовне	 житло.	 050)3872155,(050)4263716,(0
96)2309192

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

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

•	 Верстатник 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

•	 Ветеринар запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	
Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлашту-
вання.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне	
050)3176131,(067)2157130

•	 Викладач іноземної	мови	 (англійська,	німецька,	поль-
ська	мови)	терміново	потрібні	на	постійну	роботу.	Вигідні	
умови	праці.	097)5430989,(068)4434534

•	 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	 40	 000грн.	
Офиц.	трудоустройство.	Помощь	в	получении	тахографа.	
Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выдана	МТСПУ	095)94
41000,(097)0803322,(044)5597088

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

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

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

•	 Водители кат.С,	Е	приглашаются	в	ООО	Ресурс	Трей-
динг	Украина.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	З/п	от	
6000-7000грн	068)6254081

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

•	 Водители на	авто	10	т.	на	производственное	предпри-
ятие	в	Киевской	области,	Макаровский	р-н,	село	Забуя-
нье.	Зароботная	плата	от	8000	грн.	050)8251159Наталья

•	 Водитель грузового	авто	з	навыками	работы	на	манипу-
ляторе	(лесовоз).	Все	детали	по	тел.:097)4669722Виктор

•	 Водитель до	30лет,	со	стажем	и	опытом	ремонта	ав-
томобилей,	 сообразительный,	 добросовестный,	 на	 по-
стоянную	работу	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	об-
язателен.	Г/р	и	з/п	по	собеседованию.	Хорошие	условия	
работы.	067)4126136

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

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

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

•	 Водитель кат.	Е.	Доставка	сыпучих	строительных	ма-
териалов.	Г/р	с	8.00	до	17.00,	сб,	вс-	выходные.	Зарплата	
выплачивается	(по	пятницам)	600-1000	грн/	день.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Що-
рса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884
282,(093)2401847

•	 Водитель кат.	 С,	 Е	 Работа	 по	 Украине.	 Подробности	
оговариваются.	067)4100106

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

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

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

•	водії	 далекоБійники	 по	 україні.	 м.тернопіль	
0503770066,0504375912

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

•	 Водії кат.	С	на	вантажні	авто	MAN,	Mercedes	на	кому-
нальне	підприємство	в	м.	Київ.	З/п	від	10000	грн.	Офіцій-
не	працевлаштування.	Повний	соцпакет.	Спец.	одяг.	Без-
коштовне	житло	096)2309192,(050)4263716,(050)3872155

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

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

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

•	 Водій автонавантажувача.	 Робота	 в	 м.	 Житомир.	 Всі	
деталі	обговорюються.	050)4631000(після1000)

•	 Водій гундронатора	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 з	власним	авто	на	підприємство.	З/п	гідна,	графік	
нормований.	Можливість	професійного,	кар'єрного	і	осо-
бистого	зростання,	стабільну	 і	 своєчасну	заробітну	пла-
ту.	Звертатися	 за	адресою:	м.	Житомир,	 вул.	 І.Гонти,68	
096)7972405

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

•	 Водій механізатор	запрошується	на	роботу	у	молочно-	
товарну	ферму	 (в	с.Старе,	Бориспільського	р-ну	у	Київ-
ській	області).	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	устат-
кування	 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	
місяць.	Надаємо	місце	для	проживання	045)7250532від-
ділкадрів,(067)8426544,(09

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

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

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

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

•	 Горничная в	 гостиницу.	 Срочно!	 Г/р	 оговаривается	
между	персоналом	(15	рабочих	дней	за	месяц),	с	9-00	до	
18-00.	 З/п	 3000	 грн.	 Требуется	 активный	 работник.	 Ра-
бота	в	р-н	Леси	Украинки.	Возможен	подвоз	на	работу!	
093)9840838

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

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

РОБОТА
1. Робота 

1.1. Пропоную 
•	 Автоелектрик Терміново!	 Г/р	 нормований.	 Деталі	 об-
говорюються.	419308,(097)4447458

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

•	 Автокрановщик на	 кран	 Машека	 срочно	 на	 постоян-
ное	место	работы	в	с.Горенычи,	Киевской	области.	З/п	от	
6000грн.	Предоставляем	безоплатное	жилье	044)3313198

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

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

•	 Автомойщики (-цы)	 обязательно	 с	 о/р	 Иногородним	
жилье	050)2987438

•	 Автомойщики (-цы)	 срочно	 требуются	 на	 постоян-
ную	 работу.	 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.	
Предоставляем	жилье.	067)4086030,(044)3614383

•	 Автомойщицы (-ки)	срочно	требуются	в	г.Киев	на	по-
стоянное	 место	 работы.	 Хорошие	 условие	 труда.	 Опыт	
работы	 не	 обьязателен.	 Полная	 или	 частичная	 заня-
тость.	Иногородним	предоставляем	жилье.	З/п	от	4000-
15000грн.	095)1640404,(063)8954850,(098)1080000

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

•	 Автослесарь срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работына	СТО	в	г.Житомире.	Опыт	работы	с	диагности-
ческими	 приборами,	 поиск	 неисправностей	 в	 системах	
електрооборудования.	 Полная	 занятость,	 официальное	
трудоустройство	050)3320848Евгений

•	 Автослюсар електронщик	 у	 Корпорацію	 Океан.	 Ви-
конання	на	СТО	операцій	 з	 технічного	обслуговування	 і	
ремонту	 автотранспортних	 засобів,	 контроль	 технічного	
стану	авто.	Вул.	Якова	Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугайчен-
ка),	Океан-Авто,	2	поверх	096)0000204

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

•	 Административный помощник	для	работы	с	докумен-
тацией	в	г.	Житомире.	Полная	или	частичная	занятость.	
Официальное	оформление	063)6975332,(097)3574455

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

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

•	 Администратор в	магазин	срочно	в	городе	Житомире.	
Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	и	зароботная	
плата	при	собеседовании.	067)4115782

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

•	 Администратор-консультант Работа	 в	 ко-
манде	 целеустремленных	 профессионалов.	
063)6975332,(097)3574455

•	 Адміністратор в	арт-паб	у	зв	язку	з	відкриттям	нового	
драйвового	пабу	"Porter	House"	.	Всі	умови	при	співбесіді.	
Ми	чекаємо	на	тебе.	063)5126869

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

Р А Б О Т А
ВОДИТЕЛИ кат. Д
на маршруты г. Киева

Зарплата 10000 грн
АВТОЭЛЕКТРИК с ОР. Работа с автобусами.

Жилье предоставляем.

095 603-01-05, 067 600-01-61, 050 900-34-44
Наши телефоны:

Зарплата 8000 грн
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•	 Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные.	093)7439137,(097)763872
9,(099)9439760

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

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

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

•	 Дежурные охраны	 2-3	 человека.	 Пенсионер,	 бывший	
электрик,	 строитель,	 водитель,	 автослесарь,	 ремонт-
ник.	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.	 Хоро-
шие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	заработная	
плата.	063)5007987

•	 Домработница (умеющая	вкусно	готовить),	г	/	р	-	3	дня	
в	 неделю,	 оплата-	 200	 грн	 день.	 Обязаности:	 уборка	 и	
приготовление	еды.	067)7584365ИринаМихайловна

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

•	 Домработница срочно	требуется	для	работы	в	г.Киев.	
Дом	 90	 кв.м.	 З/п	 200грн/день,	 проживание	 и	 питание	
предоставляем.	Сб.,	Вс.	-	выходной.	050)3303434

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

•	 Дорожні робітники	На	будівництво	доріг	м.	Києві.	ДБУ-
208.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Гуртожиток.	 ЗП:	 8-10	
тис.	грн.	063)1702801

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

•	 Експедитор (продукти	 харчування,	 напої).	 З/п	 від	
5000	грн.	Г/р	-	5	днів.	Робота	по	м.	Житомир	та	області.	
096)3997239

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

•	 Експедитор 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	нормо-
ваний.	Можливість	професійного,	кар'єрного	і	особистого	
зростання,	стабільну	і	своєчасну	заробітну	плату.	Зверта-
тися	за	адресою:	м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	096)7972405

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

•	 Електрик на	 предприятие.	 Работа	 в	 г.	 Боярка	 (Ки-
евская	 обл).	 Иногородним	 предоставляем	 жилье.	
067)4402321АлександрВикторович

•	 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	 Старин-
ську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевла-
штування.	Підвезення	до	робочого	місця.	Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне.	
067)2157130,(050)3176131

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

•	 Електрозварник терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	
на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	Гра-
фік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефону-
вати	с	9.00-18.0	097)5633057,519232

•	 Електрозварювальник в	 м.	 Київ	 на	 монолітне	 жит-
лове	 висотне	 будівництво.	 З/п	 висока!	 Надаємо	 житло	
050)3754090,(044)5642263

•	 Електромонтажники (вміння	 читати	 креслення,	
принципові	 електросхеми).	 Провідний	 європ.	 виробник	
ПрАТ"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-преміаль-
на.	Офіційне	працев-ня.	Холостякам	–	сприяння	в	посе-
ленні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.Соборності,36	0444063626,	
0503868659

•	 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	
місяць.	Надаємо	місце	для	проживання.	045)7250532від-
ділкадрів,(093)5421719,(06

•	 Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	електро-
устаткування	на	виробниче	підприємство	ТОВ	Житомир-
ський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	до-
мовленістю.	095)2806719,472064

•	 Електромонтери терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	
на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	Гра-
фік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефону-
вати	с	9.00-18.00	097)5633057,519232

•	 Жестянщик срочно	 требуется	 на	 производство	
строительных	 материалов	 в	 цех	 по	 металлообработ-
ке.	 Оплата	 достойная.	 Жильё	 предоставляем.	 Место	
работы:	г.Киев,	г.Ирпень,	г.Буча	050)4237887

•	 Завідувач продуктовим	виробництвом	на	постійне	міс-
це	роботи	в	мережу	магазинів.	Графік	роботи	і	заробітня	
плата	договірні.	За	детальною	інформацією	звертатися	з	
9.00	до	18.00	097)2943860Ірина

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

•	 Збиральник корпусних	 меблів	 (порізчик	 ДСП)	 термі-
ново	потрібен	на	постійне	місце	робооти	в	м.	Житомирі.	
Досвід	роботи	обов	язковий.	Графік	роботи	з	8.00-17.30.	
Заробітня	плата	від	виробітку.	Візьмемо	на	роботу	випус-
кників	МОДу.	067)2649290

•	 Зварювальник на	комунальне	підприємство	в	м.	Київ.	
З/п	від	10000	 грн.	Г/р:	шестиденка.	Офіційне	працевла-
штування.	 Повний	 соцпакет.	 Спец.	 одяг.	 Безкоштовне	
житло.	050)3872155,(050)4263716,(096)2309192

•	 Зоотехник запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	
Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлашту-
вання.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне	
050)3176131,(067)2157130

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

•	 Инспектор по	 обучению	 кадров	 в	 охранную	 фирму.	
Предпочтение	-	бывшим	военнослужащим	и	работникам	
МВД.	480113,(096)6796950,(067)2173081

•	 Каменщики Строительная	 компания	 приглашает	 на	
постоянную	 работу.	 Работа	 в	 Киеве.	 Есть	 вахта.	 Жи-
льем	обеспечиваем.	Еженедельное	авансирование.	З/пл	
выплачивается	2	раза	в	мес.	З/п16000-20000грн	093)127
4772,(066)8245613,(099)5149501

•	 Каменярі на	 підприємство	 в	 м.Київ.	 Заробітня	 плата	
висока,	від	виробітку.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	
працівників	житло	067)5081459Ірина

•	 Карщик срочно	на	постоянное	место	работы	на	произ-
водство.	График	работы	и	зароботная	плата	договорные	
067)4113013

•	 Касири на	постійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	
Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Іри-
на

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

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

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

•	 Кинокомпании требуется	 сценарист	 на	 постоянную	
работу.	 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.	 Висока	 зарплата	 +	 %.	 Легально.	 Ліц.	 МСПУ	
АВ	 №	 585291	 від	 20.11.2012.	 e-mail:	 kenjob@mail.ru	
0972201876;0936439307

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

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

•	 Кольщик (ки)	 шашки	 на	 камнеобрабатывающее	
предприятие.	 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-общежи-
тия.	 Зарплата	 от	 3500	 гривен.	 Проживание	 на	 объекте	
067)4456686

•	 Комірники на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	
висока,	від	7000грн.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	
працівників	житло	067)5081459Ірина

•	 Комірники терміново	 потрібен	 на	 виробництво	 у	
м.Житомирі.	 Графік	роботи	договірний.	Висока	 та	 своє-
часна	виплата	з/п.	067)9025282,(097)4274411

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

•	 Комплектовщик шкур	 срочно	 требуется	 на	
кожевенный	завод.	О/р	желателен.	Официальное	трудоу-
стройство.	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.	Обуче-
ние	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

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

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

•	 Кровельщик (рубероид,	 шифер)	 в	 строительную	
организацию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 своевременная	 Рабо-
та	 в	 г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются	
067)4049836,(044)4224244

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

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

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

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

•	 Кухар на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 магазинів.	
Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Іри-
на

•	 Кухар у	зв	язку	з	відкриттям	нового	драйвового	пабу	
"Porter	House"	.	Всі	умови	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	на	
тебе	063)5126869

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

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

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

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

•	 Майстер-приймальник на	 СТО	 у	 Корпорацію	 Океан.	
Знання	 конструкції	 автомобіля,	 вміння	 користуватися	
програмним	забезпеченням,	комунікабельність.	Д/р	май-
стра-	приймальника.	Вул.	Якова	Зайка,	14	(колишня	вул.	
Бугайченка),	Океан-Авто,	2	поверх.	096)0000204

•	 Майстер-приймальник Терміново!	 Г/р	 нормований.	
Деталі	обговорюються.	419308,(097)4447458

•	 Маляр меблевого	 виробництва	 у	 Корпорацію	 Океан.	
Вміння	планувати	робочий	час.	Працювати	з	великим	об	
ємом	 замовлень.	 Відповідальність,	 комунікабельність,пу
нктуальність.	Вул.	Якова	Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугай-
ченка),	Океан-Авто,	2	поверх	096)0000204

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

•	 Мангальщик срочно	 требуется	 для	 работы	 на	 Азов-
ском	 море(пгт	 Кирилловка).	 Зароботная	 плата	 за-
висит	 от	 профессиональных	 умений.	 Жилье	 пред-
оставляем	 безоплатно.	 Питание	 по	 собестоимости	
067)7372337,(097)0425350

•	 Мангальщик у	зв	язку	з	відкриттям	нового	драйвового	
пабу	"Porter	House"	.	Всі	умови	при	співбесіді.	Ми	чекаємо	
на	тебе	063)5126869

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

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

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

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

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

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

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	ежене-
дельно.	Жильём	обеспечиваем.	093)3522103,(096)87858
74,(067)4090801

•	 Менеджер по	 продажам	 срочно	 требуется	 на	 работу	
предприятию.	 Умение	 работать	 с	 интернетом,	 умение	
общаться	с	заказчиком.	Желание	работать.	Без	в/п,	ак-
куратность,	порядочность.	О/р	обязателен.	З/п	высокая.	
097)4218235,(067)4125548,448931
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•	 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 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.	 Про-
сті	 і	вигідні	умови.	Гідна	оплата.	Порядним,	відповідаль-
ним	людям	з	розвиненим	інтелектом.	Дзвонити	в	будні	з	
09.00-17.00	097)4873223,(099)2543180

•	 Метролог запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	
Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлашту-
вання.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне	
067)2157130,(050)3176131

•	 Механик-электрик приглашаются	в	ООО	Ресурс	Трей-
динг	Украина.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	З/п	от	
5000-7000грн	068)6254081

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

•	 Механіки автоклавного	підприємства	терміново	на	по-
стійне	місце	роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силі-
катних	виробів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	спів-
бесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.00.	519232,(097)5633057

•	 Міжнар.компанія 2EU.Work-оф.праця	в	Литві!	Обвалюв.
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	мето-
дом	098)7322397Михаил

•	 Монолітник на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	
висока,	від	виробітку.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	
працівників	житло	067)5081459Ірина

•	 Монтажники металоконструкций	 срочно	 с	 о/р	 при-
глашаем	 на	 производство.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	 Г/р	 нормированный.	 Зароботная	 плата	 6000грн	
067)9707615Андрей

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

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

•	 Моторист срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы	 в	 г.Житомире.	 Опыт	 работы	 в	 ремонте	 дви-
гателей	 и	 топливной	 аппаратуры.	 Диагностика,	 ре-
монт,	 обслуживание	 двигателей	 внутреннего	 сгорания.	
067)9400155,(067)7814683

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

•	 Мулярі (каменярі)	на	роботу,	житло	безкоштовне,	Київ-
ська	обл.	0671454799,0666413684

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

•	 Налагоджувальник обладнання	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

•	 Налагоджувальник устаткування	 на	 ПАТ	 Пиво-без-
алкогольний	 комбінат	 Радомишль.	 Офіційне	 працевла-
штування.	Гарні	умови	праці.	Резюме	надсилати	за	адре-
сою:	batsuk@ppb.com.ua.	м.	Радомишль,	вул.	Микгород,	
71.Іногородніх	забезпечуємо	місцем	в	гуртожитку	(койко-	
067)4116488

•	 Няня для	ребенка	4-х	лет,	г/р-	3/3	дня	с	8:30	до	20:30	
(12-ти	 часовой	 рабочий	 день),	 оплата-	 20	 грн	 час	
067)7584365

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

•	 Обвалювальники у	 забійний	 цех(	 Київська	 область.,	
с.Лукаші).	 Інагороднім	 надається	 гуртожиток.	 Заробітня	
плата	від	4000грн.	067)2096265

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	 підпри-
ємство	G-stone.	Гідну	з/п	гарантуємо	(від	виробітку).	Пер-
спектива	кар'єрного	росту.	Період	навчання	оплачується.	
Місцезнаходження:	 м.	 Андрушівка,	 Житомирської	 обл.,	
вул.	 Лисенка,	 3	 041)3621747,(041)3694926,(067)5038600
Євг

•	 Оператор верстатів	з	ЧПУ	пресу	з	ПУ.	Провідний	євро-
пейський	виробник	ПрАТ"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Хо-
лостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.Боярка,	вул.
Соборності,	36	(Синя	прохідна)	0444063626,	0503868659

•	 Оператор виробничої	лінії	(харчова	продукція)	на	ПАТ	
Пиво-безалкогольний	 комбінат	 Радомишль.	 Офіційне	
працевлаштування.	 Гарні	 умови	 праці.	 Резюме	 надси-
лати	 за	 адресою:	 batsuk@ppb.com.ua.	 м.	 Радомишль,	
вул.	Микгород,	71	Іногородніх	забезпечуємо	місцем	в	гу	
067)4116488

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

•	 Оператор на	станок	цилиндричный	срочно	требуются	
для	 работы	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Жильё	 предостав-
ляем.	 З/п	 от	 выработки,	 достойная	 и	 своевременная	
063)3911266,(096)4593991

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

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

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

•	 Офис-консультант Карьерный	 рост.	 Гибкий	 график.	
Не	продажи	068)7814949,(093)1235463

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

•	 Офис-менеджер, водитель	категории	В,	С,	помощник	
руководителя	по	админ.	работе.	Четкая	речь,	совершен-
ное	 владение	 ПК.	 Образование:	 автотехничекое	 или	
экономическое.	Собеседование	0987100656

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

•	 Официант (-ка)	 срочно	 требуется	 в	 ресторан	 за	 го-
родом.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 Полная	 занятость,	
з/п-	 ставка+%.	После	работы	подвоз	за	счет	ресторана	
096)7967493

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

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

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

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

•	 Официанты срочно	 требуется	 для	 работы	 на	 Азов-
ском	 море(пгт	 Кирилловка).	 Зароботная	 плата	 за-
висит	 от	 профессиональных	 умений.	 Жилье	 пред-
оставляем	 безоплатно.	 Питание	 по	 собестоимости.	
097)0425350,(067)7372337

•	 Официанты срочно	 требуются	 в	 кафе	 (р-н	 Крошни)	
на	 постоянную	 работу.	 О/р	 желателен.	 Обучаем.	 Г/р	
с	 9.30-22.00,	 3/3	 дня.	 З/п	 достойная	 и	 своевременная.	
096)3447282

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

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

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

•	 Офіцiант (-ка)	в	Casual	cafe	"Мандри"	Адреса:	вул.	Пе-
ремоги,	1	в	дружний	колектив	потрібен.	Що	ти	отримаєш	
взамін?	 -	 Оплачуване	 страхування	 -	 змінний	 графік	 ро-
боти	-	всі	бонуси	офіційного	працевлаштування	Чекаємо	
твого	дзвінка	073)0990303Анна,(067)4686098Ілона

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

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

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

•	 Офіціанти (-ки)	у	зв	язку	з	відкриттям	нового	драйво-
вого	пабу	"Porter	House"	.	Всі	умови	при	співбесіді.	Ми	че-
каємо	на	тебе.	063)5126869

•	 Офіційне працевлаштування	 у	 Польщі,	 робочі	
візи,	 запрошення.	 Ліц.	 МСПУ	 №1638	 від	 28.12.2016р.	
(095)6278883,	0632416307,0689829001

•	оформлення	 та	 відкриття	 роБочої	 та	 шен-
ген	 візи	 на	 люБий	 термін,	 відкриття	 візи	 в	
сша	 на	 10	 років.	 швидко,	 оперативно,	 порядно.	
380934552087,380500683837

•	 Охоронники для	охорони	об'єктів.	Вахта	30/15,	20/10,	
15/15,	 15/7,	 7/7.	 Надаємо	 житло,	 форму	 та	 харчування.	
Наш	 офіс:	 м.Київ,	 ст.м.Чернігівська,	 вул.Хоткевича,	 12,	
21-й	 поверх,	 оф.170.	 063)8115539,(050)5192401,(068)20
41982

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

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

•	 Охоронники запрошуються	 у	 ТОВ	 Агенція	 "Партнер.	
Г/р:	7/7	днів	(вахта	в	м.	Києві)	Фізична	підготовка,	відсут-
ність	 судимості.	 Офіційне	 працевлаштування,	 надаємо	
спецформу	 та	 житло	 050)3807820,(067)2321778ЛесяПе-
трівна

•	 Охоронники кваліфіковані	з	досвідом	роботи	в	охорон-
не	підприємство.	З/п	стабільна	та	своєчасна.	Повний	со-
цпакет.	Деталі	при	співбесіді.	044)5864175,(068)7077330

•	 Охоронники на	постійну	роботу	в	м.	Київ.	Д/р	в	охорон-
них	 структурах	 (бажано).Відсутність	 судимості.	Охорона	
ТМЦ	 на	 об’єкті,	 підтримання	 загального	 правопорядку.	
Офіційне	працевлаштування.	Робота	вахтовим	методом	
-	15/15	днів.	З/п	-	200грн/доба.	073)0464595,(099)5412327

•	 Охоронники на	 роботу	 в	 м.	 Київ.	 Вахта	 -	 14/7,	 21/10	
днів.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Проживання	 та	 фор-
ма	-	за	рахунок	роботодавця.	044)2320386,(067)3232622
,(093)1472102

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

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

охоронній коМпанії "G4S" потрібні охоронники. 
вахта 15/15. об`єкти по україні. офорМлення, 
житло, уніфорМа. (097)(095)(093)2261010

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

•	 Охоронці (чол/жін)	 на	 охоронну	 фірму	 ТОВ	 Оберіг-
Гранд.	Вахтовий	метод	роботи	14/14.	Офіційне	працевла-
штування.	 Забезпечуємо	 спецодяг.	 Робота	 в	 Житомир-
ській	та	Хмельницькій	областях.	Проживання	та	проїзд	за	
рахунок	фірми.	З/п	160-200грн/добу	361270,(097)906188
9,(097)5632730

•	 Охоронці в	 охоронну	 фірму	 з	 перспективою	 кар	 єр-
ного	 зросту	 на	 начальника	 зміни	 та	 начальника	 охоро-
ни.	 З/п:	 1900-5000	 грн/месяц.	 Вахта-14/14	 днів.	 Робота	
в	 Житомирі	 та	 області,	 м.	 Києві	 та	 області.	 Проїзд	 та	
проживання	 за	 рахунок	 роботодавця.	 Офіційне	 прац	
480113,(096)6796950

•	 Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	проїзд	та	
проживання	за	рахунок	фірми.Надаємо	форму	097)61727
27,(093)5446440,(067)9439760

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

•	 Охоронці на	постійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	
Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	за	

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

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

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

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

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.
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•	 Охранник (-ца)	 летней	 площадки	 срочно	 требует-
ся	 в	 ресторан	 (центр	 города).	 Г/р	 с	 23.00-10.00	 Усло-
вия	 благоприятные	 для	 работы.	 З/п	 договорная.	
Дополнительная	 информация	 при	 собеседовании.	
097)6156157,421914

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

•	 Охранник рафик	 работы	 -	 1/3	 суток,	 оплата	 170	 грн	
сутки.	067)7584365ИринаМихайловна

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

•	 Охранник срочно	 требуется	 в	 продуктовый	 магазин.	
Центр	города.	О/р	желателен.	Г/р	договорной.	Отличные	
условия	работы.З/п	от	3500-4000грн	097)6224937

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

•	охранник.	зп	4000	грн.	0952858119

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

•	 Охранники срочно	 требуются	 для	 работы	 вахтовым	
методом	15/15дней	по	Киевской	области.	Питание	пред-
оставляем.	 Проживание	 на	 объекте.	 З/п	 от	 4000	 до	
8000грн	067)5514380,(044)5013021

•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 постоянную	 работу	
для	охраны	ресторана	и	магазина.	Работа	только	в	ноч-
ное	время.	З/п	при	собеседовании.	097)4384777Наталья-
Валериевна

•	 Пекар на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 магазинів.	
Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Іри-
на

•	 Пекар терміново	потрібен	в	пекарню	.	З/п	4500	грн.	Гра-
фік	роботи-	2/2,	Досвід	роботи	бажаний(	навчаємо)	Робо-
та	в	кінці	р-ну	Богунії.	067)7058841АннаВасилівна

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

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

•	 Перукар в	 чоловічий	 та	 жіночий	 зал	 на	 умовах	 орен-
ди	 місця.	 Не	 дорого!	 Хороші	 умови	 праці.	 м.	 Житомир	
066)8431142

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

•	 Пилорамщики срочно	 требуются	 для	 работы	
в	 Коростышевском	 р-не.	 Жильё	 предоставля-
ем.	 З/п	 от	 выработки,	 достойная	 и	 своевременная	
063)3911266,(096)4593991

•	 Пилорамщики срочно	 требуются	 на	 ООО	 Чавис.	 Ра-
бота	 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,	 Житомир-
ський	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	 Ста-
ринську	 Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працев-
лаштування.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпе-
чуємо	 житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.М	
067)2157130,(050)3176131

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

•	 Плотник (-ки)-столяры	 срочно	 требуются	 на	 постоян-
ную	 работу.	 Г/р	 нормированный.	 Оплата	 при	 собеседо-
вании	067)2745423

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

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

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

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

•	 Повар на	выпечку	пирожков,	чебуреков	срочно	требу-
ется	для	работы	на	Азовском	море(пгт	Кирилловка).	За-
роботная	 плата	 зависит	 от	 профессиональных	 умений.	
Жилье	предоставляем	безоплатно.	Питание	по	собестои-
мости	097)0425350,(067)7372337

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

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 кафе-	 ресторан	 на	 посто-
янное	место	работы.	График	работы	и	 зароботная	пла-
та	 при	 собеседовании.	 Дружеский	 коллектив,	 хорошие	
условия	труда	551488,(096)3652062

•	 Повар срочно	 требуется	 для	 работы	 на	 Азов-
ском	 море(пгт	 Кирилловка).	 Зароботная	 плата	 за-
висит	 от	 профессиональных	 умений.	 Жилье	 пред-
оставляем	 безоплатно.	 Питание	 по	 собестоимости.	
067)7372337,(097)0425350

•	 Повар срочно	 требуется	 на	 подработку	 (банкеты).	
О/р	 приветствуется,	 можно	 без	 спец.образования.	 Хо-
рошие	 условия	 работы.	 Оплата	 достойная,	 договорная	
097)4384777НатальяВалериевна

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

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

•	 Повара-универсалы для	приготовления	обедов	и	биз-
нес-ланчей	 приглашаються	 на	 работу	 в	 связи	 с	 расши-
рением	 в	 Кейтеринг	 компанию	 (в	 г.Киев).	 З/п	 4000грн	
Жильём	обеспечиваем.	097)7494555

•	 Подсобник (-ки)	 срочно	 требуются	 для	 работы	
в	 Коростышевском	 р-не.	 Жильё	 предоставля-
ем.	 З/п	 от	 выработки,	 достойная	 и	 своевременная	
063)3911266,(096)4593991

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

•	 Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	Ста-
більна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчування,	спе-
цодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2738128,(093)3
815025,(099)0441824

•	 Полировщик (-ки)	срочно	требуются	на	камнеобработ-
ку	в	Коростышевском	р-не.	Гарантируем	хорошие	усло-
вия	работы,	официальное	трудоустройство,	своевремен-
ную	оплату.	Проезд	компенсируем.	066)2342141Валерий

•	 Помічник кухаря	у	зв	язку	з	відкриттям	нового	драй-
вового	пабу	"Porter	House"	.	Всі	умови	при	співбесіді.	Ми	
чекаємо	на	тебе	063)5126869

•	 Помощник мастера	 по	 гибке	 листового	 металла	 с	
полимерным	покрытием	в	производственную	компанию.	
Если	Вы	исполнительны,	ответственны	и	готовы	хорошо	
делать	 свою	 работу,	 то	 мы	 гарантируем	 Вам	 обучение,	
регулярный	 заработок,	 постоянную	 работу	 в	 дружном	
колле	095)5502431,(068)9580843

•	 Помощник повара	 срочно	 требуется	 на	 постоянное	
место	работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	Гра-
фик	работы	и	зароботная	плата	договорные	099)9439760
,(097)7638729,(093)7439137

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

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

•	 Посудомийниця (-ик)	в	заміський	ресторан.	З/п	висо-
ка.	 Соц.пакет.	 Надаємо	 гуртожиток.	 Оплачуємо	 харчу-
вання	і	проїзд	050)2809868,(097)7103029

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

•	 Посудомийниця (-ик)	 терміново	потрібна	на	роботу	в	
м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2738
128,(093)3815025,(099)0441824

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

•	 Посудомойщица (-ик)-уборщица	 (-ик)	 в	 ресторан	
(центр	города).	Детали	на	собеседовании	098)2831307

•	 Потрібна бригада	 штукатурів/стяжечників	 на	 стан-
ції.	Робота	в	будкомпанії	 в	Києві.	Є	робота	 круглий	рік.	
0970719468,0992985807

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

•	 Працівник для	оформлення	ритуальних	вінків	і	корзин	
в	ритуальний	магазин	(м.	Житомир,	Богунія).	Досвід	ро-
боти	не	обов'язковий.	Заробітня	плата	та	графік	роботи	
обговорюється.	096)4381786

•	 Працівник на	 лінію	 зрощування	 деревини	 у	 Корпора-
цію	Океан.	Вміння	планувати	робочий	час.	Увага,	відпові-
дальність,	 комунікабельність,пунктуальність.	 Вул.	 Якова	
Зайка,	14	(колишня	вул.	Бугайченка),	Океан-Авто,	2	по-
верх.	096)0000204

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

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

•	 Працівники для	ремонту	побутової	техніки	в	майстер-
ню.	 Можливо	 без	 досвіду	 роботи	 (навчаємо).	 Детальна	
інформація	по	телефону.	097)5082036,(063)2148081

•	 Працівники для	ручної	обробки	птахів	у	забійний	цех(	
Київська	область.,	с.Лукаші).	Інагороднім	надається	гур-
тожиток.	Заробітня	плата	від	4000грн	067)2096265

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

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

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

•	 Прибиральники на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	
магазинів.	 Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	
За	 детальною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	 до	 18.00	
097)2943860Ірина

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

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

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

•	 Прибиральниця (-ник)	 у	 зв	 язку	 з	 відкриттям	 нового	
драйвового	пабу	"Porter	House"	.	Всі	умови	при	співбесіді.	
Ми	чекаємо	на	тебе.	063)5126869

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

•	 Приймальники товару	на	постійне	місце	роботи	в	ме-
режу	магазинів.	Графік	роботи	і	заробітня	плата	договір-
ні.	За	детальною	інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	
097)2943860Ірина

•	 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 срочно	 требуется	 в	 водочный	 отдел	 про-
дуктового	 магазина.	 О/р	 обязателен.	 Знание	 кассового	
аппарата.	 Г/р	 с	 7.00-21.00,	 нед./нед.	 Пл.Полевая.	 Офи-
циальное	 трудоустройство.	 З/п	 при	 собеседовании.	
067)3362256

•	 Продавец срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы	 в	 магазин	 Сильпо	 в	 городе	 Житомире.	 График	
работы	и	зароботная	плата	договорные	099)9439760,(09
7)7638729,(093)7439137

•	 Продавец требуется	 в	 продовольственный	 магазин	
с.Волица	 Андрушовского	 р-на.	 Г/р	 1/3	 суток.	 З/п	 став-
ка	 180грн+3%	 от	 продаж.	 Проезд	 оплачивается	 в	 обе	
стороны.	096)1513645ЛюдмилаВладимировна

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

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

•	 Продавец-кассир срочно	 требуется	 в	 продуктовый	
магазин.	 Центр	 города.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 договор-
ной.	 Отличные	 условия	 работы.З/п	 от	 3500-4000грн	
097)6224937

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

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

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

•	 Продавець терміново	 потрібен	 на	 роботу	 в	 магазин	
продовольчих	товарів	.	Г/р	1/1	неділя	з	8-00	до	22-00.	З/п	
висока	та	своєчасна.	Проводимо	навчання.	097)4980004
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•	 Продавець-консультант (електроінструмент).	Грамот-
не	 володіння	 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	 торгову	 компанію	 (продовольча	 група	 то-
вару).	 Досвід	 роботи	 необов'язковий	 .	 Графік	 роботи	
-	 за	домовленістю.	Заробітна	плата	висока	 і	 своєчасна.	
098)0364445,(050)7702896,439005

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

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

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

•	 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	 в	 связи	
с	расширением	сети	магазинов.	О/р	желателен.	З/п	до-
стойная	063)5612379,(093)7994945

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

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

•	 Пропонується робота	 "Охоронник"-	 6400	 грн.	 за	 мі-
сяць.	Вахтовий	метод	роботи.	Проїзд	 та	проживання	за	
рахунок	фірми.	Довідки:	м.	Умань	вул.Незалежності,	83.	
0678457965

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

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

•	 Птахівники запрошується	 на	 роботу	 у	 зв	 язку	 з	 бу-
дівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	
Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлашту-
вання.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне	
050)3176131,(067)2157130

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

•	 Работа в	 США	 по	 контракту:	 отели,	 АЗС,	 строитель-
ство,	 семьи,	 супермаркеты,	 з/п	 от	 50000грн.,	 прожива-
ние,	 страховка	 оплачиваются	 работодателем,	 авиа	 в	
кредит.	 ПП	 Пасифик	 Юниверсал	 Груп	 Украина.Киев,	
ул.Константиновская,	24.	ЛМСПУ	АВ547342	от	21.11.10;	
0444	0636779150,0954192926

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

•	 Работа 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,	запрошують-
ся	в	центр	із	лікування	безпліддя,	взяти	участь	в	програ-
мах:	донації	яйцеклітин	(6000-10000	грн),	сурогатного	ма-
теринства	(до	220	000	грн).	Ліцензія	МОЗУ	АВ	№	554391	
від	22.07.10.	097)0887887,(099)0302963

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

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

•	 Работа Работа	с	возможностью	карьерного	роста.	Не	
продажи.	Есть	гибкий	график.	093)1235463,(068)7814949

•	 Работа Работники	 на	 4-х	 сторонний	 станок.	 Опыт	
работы	на	столярном	или	деревообрабатывающем	пред-
приятии.	З/п-	5000	грн.	097)2628892

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Работники (-цы)	 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	 бесплат-
ное	общежитие,	график	работы	5-дневка,	смена	8ч.,	З/П	
4000	грн	+	премии.	050)4413748Дмитрий

•	 Работница (-ик)	срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	в	ритуальный	магазин	(р-н	Богунии).	Без	возрастных	
ограничений.	 Дополнительная	 информация	 при	 собесе-
довании.	098)0158798

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

•	 Рабочие на	 производство	 в	 цех	 металлопластиковых	
изделий	требуются	на	завод	окон.	З/п:	7500	-	12500	грн.	
Место	работы:	г.	Киев,	ул.	Пуховская,	4.	Предоставляем	
жилье	 за	 счет	 завода.	 067)2380799,(067)2474835произ-
водство

•	 Рабочие на	 производство	 для	 погрузочно-
разгрузочных	работ	срочно	требуеются	на	производство	
строительных	 материалов	 в	 цех	 по	 металлообработ-
ке.	 Оплата	 достойная.	 Жильё	 предоставляем.	 Место	
работы:	г.Киев,	г.Ирпень,	г.Буча	050)4237887

•	 Рабочие на	производство	и	установку	бетонных	забо-
ров.	Киев,	жильё,	питание,	вахта.	ЗП	10000	грн.	098)7611
117,(095)4671117,(093)7531117

•	 Рабочие на	склад	в	г.	Киев.	Вахтовый	метод	работы.	
Зароботная	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.	
Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	бесплат-
ное	063)4459909,(067)4545292

•	 Рабочий для	выполнения	хозяйственных	и	ремонтных	
работ	без	опыта	работы,	работящий	и	добросовестный.	
На	постоянную	работу	с	9	до	18	0987100656

•	 Раздатчики листовок	срочно	требуются	на	постоянную	
работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еженедель-
но.	Жильём	обеспечиваем.	067)4090801,(096)8785874,(0
93)3522103

•	 Разнорабочие в	г.Житомир.	Сменный	г/р	 (1	неделя-5	
дней,	сб.,вс.,	выходной,	с	07.00	до	19.00;	2	неделя-5	дней,	
сб.,	вс.,	выходной,	с	19.00	до	07.00).	Официальное	тру-
доустройство.	 Соц.пакет.	 З/п	 стабильная,	 от	 4000грн	
067)3229835

•	 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

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

1. Нежитлове приміщення, заг.площею 204,8 кв.м., що знаходиться за адресою: Жи-
томирська обл., м.Коростень, вул.Білокоровицьке шосе, буд.27-а. Дата торгів: 26-28.04.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №209931 (уцінено лот № 203542);

2. Об'єкт незавершеного будівництва, що розташований на земельній ділян-
ці заг. площею 0.1 га, кадастровий номер 1822083000:02:001:0036, за адресою: Жито-
мирський р-н., с.Іванівка, вул. Островського,34 а. Дата торгів: 03.05.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №209078 (уцінено лот № 200575);

3. Квартира трикімнатна, заг.площею 66.3 кв.м., що розташована за адресою: 
Житомирська обл., м.Коростень, вул. Кірова, буд.8, кв.1. Дата торгів: 05.05.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №206936;

4. Садовий будинок, заг.пл.44.8 кв.м. та земельна ділянка пл. 0.0470 га, за адре-
сою: Житомирська обл., м.Коростень,Товариство колективного сада офіцерів запа-
са і в відставці ім. Жмаченко, буд.25-а. Дата торгів: 05.05.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №206972;

5. Нежитлове приміщення, заг.площею 101.7 кв.м., що знаходиться за адресою: 
Житомирська обл., м. Коростень, вул. Сосновського, 28. Дата торгів: 05.05.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №207073;

6. 3/8 частини трикімнатної квартири №10, яка знаходиться в будинку №2 по 
вул. Соборності в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. Дата торгів: 10.05.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №209933 (уцінено лот № 201293);

7. 3/8 частини трикімнатної квартири №10, яка знаходиться в будинку №2 по 
вул. Соборності в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. Дата торгів: 10.05.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №209930 (уцінено лот № 201153);

8. Двокімнатна квартира, заг. пл. 91.9 кв.м., що знаходиться за адресою: Житомир-
ська обл., Брусилівський район, с. Лазарівка, вул.Шевченка, 108, кв.1. Дата торгів: 10.05.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №209924 (уцінено лот № 201281);

9. 1/4 частина трикімнатної квартири №10, яка знаходиться в будинку №2 по 
вул. Соборності в м. Новоград-Волинський Житомирської обл. Дата торгів: 10.05.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №209935 (уцінено лот № 201300).

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
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•	 Разнорабочие на	 карьер	 в	 Житомирской	 области	
(Олевский	 р-н).	 Обязанности:	 разработка	 и	 складиро-
вание	 плитки,	 камня	 .	 Ручной	 тяжелый	 труд,	 но	 хоро-
шо	 оплачиваемый.	 З/п	 от	 выработки:	 5000	 -	 8000	 грн	
050)5227944Роман

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

•	 Разнорабочие приглашаются	 в	 ООО	 Ресурс	 Трей-
динг	 Украина.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	
3200грн	068)6254081

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

•	 Разнорабочие Требуются	 в	 г.	 Киев	 (ст.м.	 "Красный	
Хутор").	Предоставляется	жилье,	3-разовое	питание.	ЗП	
при	собеседовании.	067)4049234

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

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

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

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

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

•	 Різноробочі На	 будівництво	 доріг	 м.	 Києві.	 ДБУ-208.	
Офіційне	 працевлаштування.	 Гуртожиток.	 ЗП:	 8-10	 тис.	
грн.	063)1702801

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

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

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

•	 Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.	
068)5945636

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

•	 Робітники виробничих	 професій.	 Провідний	 європей-
ський	 виробник	 ПрАТ	 "ВЕНТС".	 Гідні	 умови	 праці.	 З/п:	
відрядно-преміальна.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Хо-
лостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.Боярка,	вул.
Соборності,	36	(Синя	прохідна).	0444063626,	0503868659

•	 Робітники на	станок	ЧПУ(порізка	МДФ,	заняжка	фасадів	
МДФ)	 терміново	потрібен	на	виробництво	 у	м.Житомирі.	
Графік	 роботи	 договірний.	 Висока	 та	 своєчасна	 виплата	
з/п.	097)4274411,(067)9025282

•	 Робітники у	м.Київ	для	виконання	дорожніх	робіт.	Вста-
новлення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальтування.	 Нада-
ється:	інструмент,	спецодяг,	житло.	З/п	від	7000грн.	098)90
61029,(050)3398421,(066)8393711

•	 Робота за	 кордоном	 Консультаціі	 працевлаштування	 в	
Чехії.	Робота	для	чоловіків	та	жінок.	Доставка	на	роботу.	
Оформлення	віз.	067)3698233,(063)2180233Марина

•	 Робота за	 кордоном	 Робота	 в	 Польщі.	 Спеціалісти	 та	
Різноробочі	на	будівництві,	швея,	пекар,	м	ясники	та	інші	
вакансії.	Безкоштовне	проживання.	Візова	підтримка.	Де-
талі	 на	 сайті:	 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-меж-
дународнику	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	Оде-
са.	Дзвоніть	0636728203

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

•	 Рубщик на	гильотину	срочно	требуется	на	производство	
строительных	 материалов	 в	 цех	 по	 металлообработке.	
Оплата	достойная.	Жильё	предоставляем.	Место	работы:	
г.Киев,	г.Ирпень,	г.Буча	050)4237887

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

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

•	 Сапожник верха	обуви.	Зароботная	плата	высокая	(сво-
евременная	еженедельная	оплата).	Работа	в	г.	Житомир	
067)9660573,(097)8207427

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

•	 Сборщик садовой	 мебели	 срочно	 требуется	 для	
работы	 в	 Коростышевском	 р-не.	 Жильё	 предостав-
ляем.	 З/п	 от	 выработки,	 достойная	 и	 своевременная	
096)4593991,(063)3911266

•	 Сборщики деревянных	домов	срочно	требуются	на	по-
стоянную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	при	собесе-
довании.	067)2745423

•	 Сварщик (грузовых	авто)требуется	на	постояную	рабо-
ту.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собеседованию.	Хорошие	
условия	работы	067)4126136

•	 Сварщик Длительные	командировки	в	Чехию.	Собесе-
дование	с	представителем	состоится	12	апреля	в	г.	Ровно.	
050)1980260

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

•	 Сварщик срочно	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
с.Горенычи,	киевской	области.	З/п	от	6000грн.	Предостав-
ляем	безоплатное	жилье.	044)3313198

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

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

•	сім`я	запрошує	на	роБоту	домроБітницю	(при-
готування	 їжі,	 приБирання,	 прання,	 прасування,	
догляд	 за	 дітьми)	 з	 проживанням	 та	 харчу-
ванням.	 роБота	 на	 виїзді.	 оплата	 30	 000	 грн.	 в	
місяць,	 проїзд	 оплачуємо.	 співБесіда	 по	 Skype.	
0668878409,з12до21.

•	 Складальник виробів	 Заробітна	 плата	 своєчасна,	 від	
4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,(067)411763
2,(067)4117631

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

•	 Слесарь срочно	 требуется	 на	 Житомирский	 меха-
нический	 завод.	 Иногородним	 предоставляется	 жи-
лье.	 З/п	 от	 4800грн	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Чехова,	 1,	
067)4126355,(063)2822740

•	 Слесарь-механик срочно	 требуется	 на	 СТО.	 О/р	 об-
язателен.	 Без	 в/п.	 Г/р	 нормированный,	 с	 9.00-18.00,	
Вс.-	выходной.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	5000грн	
097)0337843Геннадийм

•	 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	по-
стійне	місце	роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силі-
катних	виробів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	спів-
бесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.00	519232,(097)5633057

•	 Слюсар -	 складальник	 (середня/технічна	 освіта).	 Про-
відний	європейський	виробник	ПрАТ	 "ВЕНТС".	Гідні	 умо-
ви	 праці.	 З/п:	 відрядно-преміальна.	 Офіційне	 працевла-
штування.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	
м.Боярка,	вул.Соборності,	36.	0444063626,	0503868659

•	 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	 будівництвом	 нових	 пташників	 на	 СТОВ	 Старинську	
Птахофабрику.	 Стабільну	 з/п,	 офіційне	 працевлашту-
вання.	 Підвезення	 до	 робочого	 місця.	 Забезпечуємо	
житлом.	 Київська	 обл.,	 Бориспільський	 р-н.,	 с.Мирне.	
067)2157130,(050)3176131

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

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

•	 Слюсарі з	ремонту	авто	Терміново!	Г/р	нормований.	Де-
талі	обговорюються.	419308,(097)4447458

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

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

•	 Сотрудники в	 офис	 на	 постоянную	 работу.	 Гра-
фик	 работы	 с	 9.00	 до	 18.00.	 Высокий	 доход.	
097)3574455,(063)6975332

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

•	 Сотрудники для	выполнения	несложной	работы	 -	 упа-
ковка	 пасок.	 Удобное	 совмещение	 с	 основной	 работой	
или	 учебой!	 Гибкий	 график	 работы	 (	 рабочие	 дни	 ого-
вариваются	 индивидуально	 с	 каждым	 ).	 КА	 Вакансия+	
Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустройство	
063)4459909,(067)4545292

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

•	 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 касир	 на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	
магазинів.	 Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	
За	 детальною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	 до	 18.00	
097)2943860Ірина

•	 Старший продавець	 на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мере-
жу	 магазинів.	 Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	
За	 детальною	 інформацією	 звертатися	 з	 9.00	 до	 18.00	
097)2943860Ірина

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

•	 Столяр (помічник	столяра)	терміново	потрібен	на	постій-
не	місце	робооти	в	м.	Житомирі.	Досвід	роботи	обов	язко-
вий.	Графік	роботи	з	8.00-17.30.	Заробітня	плата	від	виро-
бітку.	Візьмемо	на	роботу	випускників	МОДу.	063)7770207

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

•	 Столяр-станочник на	 предприятие.	 Работа	 в	 г.	 Бояр-
ка	 (Киевская	 обл).	 Иногородним	 предоставляем	 жилье.	
067)4402321АлександрВикторович

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

•	 Столяр-станочник срочно	 требуется	 на	 работу	 в	
г.Коростышев.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	З/п	от	
6000грн	097)5256851

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

•	 Строители всех	 строительных	 специальностей	 срочно	
требуются	на	постоянную	работу.	Г/р	договорной.	Оплата	
достойная.	093)5106234

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

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

•	 Стропальник на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	
висока,	від	10000грн.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	
працівників	житло	067)5081459Ірина

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

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

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

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

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

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

•	 Токарь Длительные	командировки	в	Чехию.	Собиседо-
вание	с	представителем	состоится	12	апреля	в	 г.	Ровно	
050)1980260

•	 Токарь срочно	 требуется	 на	 Житомирский	 меха-
нический	 завод.	 Иногородним	 предоставляется	 жи-
лье.	 З/п	 от	 6500грн	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Чехова,	 1,	
063)2822740,(067)4126355

•	 Топливщик срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы	 в	 г.Житомире.	 Опыт	 работы	 в	 ремонте	 дви-
гателей	 и	 топливной	 аппаратуры.	 Диагностика,	 ре-
монт,	 обслуживание	 двигателей	 внутреннего	 сгорания.	
067)7814683,(067)9400155

•	 Торговий представник	 (	 без	 авто)	 запрошується	 на	
роботу	 ТОВ	 Водолії.З	 Д/р-	 від	 1	 року.З/п	 -	 від	 5000	 грн.	
067)4103946

•	 Торговий представник	(з	власним	авто	і	без	авто)	термі-
ново	потрібен	в	торгову	компанію,	активний,	з	бажанням	
працювати.	З/п-від	8000	грн.	Досвід	роботи	бажаний	(на-
вчаємо).	439005,(063)5007987

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

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

•	 Тракторист з	 досвідом	 роботи	 на	 імпортній	 техніці	 в	
компанію	Агро-регіон.	Робота	в	Київській	та	Чернігівській	
областях.	Офіційне	працевлаштування,	висока	заробітна	
плата.	Надається	гуртожиток,	харчування	067)2342944Те-
тяна

•	 Тракторист запрошується	на	роботу	у	зв	язку	з	будівни-
цтвом	нових	пташників	на	СТОВ	Старинську	Птахофабри-
ку.	Стабільну	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	Аг-
ро-регіон.	 Робота	 в	 Київській	 та	 Чернігівській	 областях.	
Офіційне	працевлаштування,	висока	заробітна	плата.	На-
дається	гуртожиток,	харчування.	067)2342944Тетяна

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

•	треБуется	 уБорщица	 временно	 на	 24	 дня.	 по-
дроБности	по	0633970879ольга

•	 Требуются рабочие	в	сельскохозяйственную	компанию!	
Работа	разных	сфер	деятельности:	посадка	овощей,	сбор	
клубники,	хоз.работы.	Жилье	и	питание	предоставляется.	
0502330955

•	треБуются	уБорщики	в	г.киев!	раБота	посменная,	
смены	 дневные	 и	 ночные	 (на	 выБор),	 помощь	 с	
жильем.	 предоставляется	 спецодежда.	 оплата	
проезда	до	киева.	з/та	5000-6500	грн.	0675268435

•	 У м.	Київ	потрібні	ч	 /ж	на	фасування-упаковку	однора-
зового	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

•	 Уборщики (-цы)	в	гипермаркет	 (офисные	помещения).	
Г/р	4	дня	(	с	7.00	до	16.00)	2	вых.,	(с	13.00	до	22.00)	2	вых.	
З/п	своевременная	093)4500709

•	 Укр-польська агенція.	Робота/Польща,	Чехія,	Німеччи-
на,	 Естонія.	 Візи:	 Європа,	 Канада,	 США,	 шенген.	 ПМЖ.	
Воєводські.	0674550664,0996348031

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

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

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

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

•	 Фитнес-тренера различных	 направлений	 (аэробика,	
йога	и	т.д.).	Проведение	групповых,	индивидуальных	тре-
нировок.	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)5884
282,(093)2401847

•	 Формувальники тіста	 терміново	 потрібен	 в	 пекарню	 .	
З/п	4500	грн.	Графік	роботи-	2/2,	Досвід	роботи	бажаний(	
навчаємо).	Робота	в	кінці	р-ну	Богунії.	067)7058841Анна-
Василівна

•	 Фрезеровщик (обработка	гранита).	Работа	в	г.	Корос-
тишев.	 Возможно	 предоставление	 жилья.	 Компенсация	
проезда.	 Зароботная	 плата	 высокая.	 График	 работы	
нормированный.	099)9119791

•	 Фрезеровщик по	металлу	срочно	требуется	на	постоян-
ную	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	 предприя-
тие.	О/р	желателен.	З/п	высокая.	г.	Житомир.	098)6505912
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Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих  

речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел
Товариство з обмеженою відповідальністю «Зерноток - Агро» має намір отримати дозвіл 

на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, які розта-
шовані за адресою: м. Житомир, вул. Металістів, 13.  Основна виробнича діяльність – виробни-
цтво устаткування для сільськогосподарського господарства. Викиди забруднюючих речовин 
проводяться при роботі металообробних верстатів, постів зварювання, різання, фарбування, 
котлів, що працюють на дровах.

Перелік та обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами, т/рік: оксиди азоту – 0,22, оксид вуглецю – 0,06, речовини у вигляді суспендо-
ваних твердих частинок – 0,38, метали та їх сполуки – 0,094, леткі органічні сполуки – 0,621. Як 
виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих речовин 
у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного 
повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на всіх розрахунко-
вих точках. Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на узго-
дження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації. 

Із зауваженнями та пропозиціями звертатись до: Житомирської міської ради за адресою: 
м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 4/2, кім. 101, тел.: (0412)48-12-12; керівництва ТОВ «Зер-
ноток - Агро» за адресою м. Житомир, вул. Металістів, 13 або за тел (0412) 44-33-29. Розробник 
обгрунтовуючих матеріалів – ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

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

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

•	 Швеи на	новое	предприятие.	Работа	в	г.	Житомир.	З/п	
от	3000	грн.	Г/р:	пн-пт,	с	8.30	до	17.00	Официальное	тру-
доустройство.	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	тру-
доустройство.	З/п	при	собеседовании.	067)2571270

•	 Швеи на	 швейное	 производство	 на	 постоянное	 место	
работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)3838801,(093
)9048748,(096)5548178

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

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

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

•	 Шиномонтажник срочно	требуется	на	постоянное	мес-
то	 работы	 в	 г.Житомире(р-н	 Малеванки).	 Опыт	 работы	
обьязателен.	График	работы	1/1	неделю.	Зароботная	пла-
та	и	дополнительная	информация	по	

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

•	 Экскаваторщик на	 JCB	 4CX,	 JCB	 3CX	 срочно	 на	 по-
стоянное	 место	 работы	 в	 с.Горенычи,	 киевской	 облас-
ти.	 З/п	 от	 6000грн.	 Предоставляем	 безоплатное	 жилье.	
044)3313198

•	 Экспедитор требуется	 на	 работу	 в	 торговую	 ком-
панию.	 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.	Хоро-
шие	условия	работы.	Жилье+питание	предоставляем.	З/п	
7000грн	050)3891596

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

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

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

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	продам	 1-но	 ком.кв.,	 2/2	 этажей,	 32м/0м/0м,	
г.житомир,	 ул.	 максютова.	 цена	 513	 587	 грн.	
0978469626

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	продам	 2-х	 ком.кв.,	 2/2	 этажей,	 48м/27м/6м,	
г.житомир,	 р-н	 Бумажной	 фаБрики,	 пер.	
Бумажный.	цена	447	154	грн.	0639840838

•	продам	 2-х	 ком.кв.,	 2/5	 этажей,	 43м/27м/6м,	
г.житомир,	 с.высокая	 печь.	 цена	 284	 553	 грн.	
0636848903

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	продам	3	кімн.кв.	у	харькові	(вул.клочківська,	
186-Б,	 соснова	 гірка),	 4/9.	 заг.пл.	 59,4м.кв.,	 житл.	
42,1м.	ціна	дог.	0577013898,0934376064

•	продам	3-х	ком.кв.,	1/2	этажей,	64м/0м/0м,	жи-
томирская	 оБл.,	 г.емильчино,	 ул.	 соБорная,42.	
цена	655	738	грн.	0971017755

•	продам	3-х	ком.кв.,	72м/68м/8м,	г.житомир,	р-н	
марьяновка,	пер.	1-й	транзитний,	19а.	цена	907	859	
грн.	0935133694

2.8. Продам будинки в передмісті 

продається	Будинок	в	с.райки,	Бердичівського	
р-ну,	 житомирської	 оБл.	 загальна	 площа	 -	 82	
кв.м,	 житлова	 -	 40	 кв.м.	 +	 літня	 кухня,	 гараж,	
сарай,	2	погреБа.	ціна	договірна	0963003157

•	продам	 1-но	 этажный	 дом,	 житомирский	 р-н,	
с.заречаны.	0504118465

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	продам	или	сдам	в	аренду	земельный	участок	
2	га,	чернозем,	окраина	житомира	(р-н	химволок-
но).	0673911769

2.12. Продам Ділянки в передмісті 
•	 Продається приватизована	земельна	ділянка	56соток	і	
при	ній	старенька	хатинка.	0684431879Надія

•	продам	участок	под	жилую	застройку,	жито-
мирский	 р-н,	 новогуйвинское.	 цена	 54	 201	 грн.	
0978888885

•	продам	 участок	 под	 жилую	 застройку,	 жи-
томирский	 р-н,	 с.тетеревка.	 цена	 601	 093	 грн.	
0971017755

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

•	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.	
літня	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,	
річка,	 недалеко	 зупинка.42	 сот.	 землі.	 ціна	 до-
говірна.	0673911769

3. авто 

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

продаМ автоМобиль заз SeNS под выплату + 
каско. 0978959618

3.3. автомобілі. Куплю 

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

купиМ ваш автоМобиль на выгодных для вас 
условиях, в короткие сроки. возМожна покуп-
ка кредитных, проблеМных, после дтп автоМо-
билей. 0962494994ярослав

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

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

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

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

•	 Запчастини до	китайських	міні-тракторів	"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	
замовлення	 Б/в	 запчастини	 європейського	 ви-
роБництва,	 а	 також	 подріБнювач	 (січкарня)	 до	
комБайнів.	0505176722,володимир

•	комБайни	 зернозБиральні:	 "вольво",	 "клаас",	
"джон	 дір",	 "массей-фергюсон",	 БурякозБи-
ральні,	 картоплезБиральні,	 прес-підБирачі,	 на	
замовлення	 із-за	 кордону,	 можлива	 доставка.	
0501849978,0987421737

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

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

•	 Косарки,гребки,оприскувачі,плуги,культиватори,ф
рези,борони,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	 сервис	 от	 завода	 ДТЗ.	 Наш	 сайт:	
diso.olx.ua	0983070950,0504730104

•	 Міні-трактори, мотоблоки,	 плуги,	 борони,	 грунтофре-
зи,	 саджалки,	 косарки,	 гребки,	 копачки.	 Кормоподріб-
нювачі.	 Доставка	 по	 Укр.	 Запч-ни.	 Сайт:	 agrokram.com	
0980465090,0990465090

•	оригінальні	 запчастини	 для	 китайських	
міні-тракторів	 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;	 оприску-
вачі	навісні	12-18м,	преси	квадратні,	тюки,	плуги	оборотні	
3-5	 корпусні,	 фреза,	 картоплесаджалки	 4-рядні,	 карто-
пляний	комбайн	1-рядний.	09738507841,0975847243

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	агрозапчастини	 до	 зернозБиральних	 комБай-
нів,	 оБприскувачів,	 косарок,	 прес-підБирачів,	
картоплезБиральних	комБайнів,	картоплесаджа-
лок,	копачок,	шини,	камери.	www.agrokom.In.ua.	
(063)9628236,	0676713553,0992012978

•	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

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

ви	ще	їздите	на	Бензині	та	не	економите?	вста-
новить	 газоБалонне	 оБладнання	 та	 економте	
вже	 сьогодні.третє	 покоління	 від	 3000	 грн;	
четверте	покоління	від	7000грн.	документи	для	
даї.	0677524017

евакуатор по Місту та області . до 4-х 
тон,довжина -5 М. будь яка форМа заванта-
ження 0731617000,0976646575

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	 Песок, щебень,	 отсев,	 камень	 бут,	 земля	 и	 другие	
строительные	услуги.	0977801302

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

•	продам	песок,	Бут,	щеБень,	отсев,	дрова,	землю,	
глину,	перегной,	подшивка.	доставка	строймате-
риалов,	вывоз	мусора.	0938436692,0976949302сер-
гей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	Бригада	 дівчат	 викон.малярні	 роБоти	 різної	
склад.,декор.штукатурка,	утепл.Буд,	короїд,	Бай-
рамікс.	0633571633,0982599951зоя.

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

•	строительство	деревянных	домов,	Беседки,	са-
довая	меБель.	всё	для	оБраБотки	дерева.	офис-
магазин	"деревянный	двор",	ул.	космонавтов,	11	
www.Domoy.In.ua	0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 

•	ленточные	 пилы	 –	 продажа	 новых,	 ремонт	
старых	 (сварка,	 заточка,	 разводка).	 гарантия	
качества.	ул.	Баранова,	60.	0962461677

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.

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

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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и4.17. металопрокат, труби. Продам 

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

4.18. металопрокат. Куплю 
•	 Куплю Баббіт	 Б-16,	 Б-83,	 припой	 ПОС-30,	 ПОС-40,	
ПОС-61,	олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	і	кількос-
ті.	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,	штахетник,	монтажная	рейка	и	дровяные	
отходы	с	пилорамы.	доставка	на	дом.	0673911769

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кваліфікована гарантована допоМога в отри-
Манні кредиту. пропозиції для неофіційно пра-
цевлаштованих з чорниМ спискоМ. 12% річ-
них. Max. 450000 гривень. 0993337916,0681458367

•	працюєте	 неофіційно	 аБо	 погана	 кредитна	 іс-
торія?	 телефонуйте!	 кредит	 під	 15%	 річних	 до	
500000	 гривень.	 гарантія	 отримання	 100%.	 ліц.	
нБу	№92	от	10.10.11.	0992845630,0974536752

•	приватна	позика	під	18%	річних	до	420	тыс.	грн.	
0669539618,0687525040

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 
•	грузоперевозки	 песок,	 щеБень.	 вывоз	 мусора	
автомоБилями	зил,	камаз.	0969524540

6.13. Ремонт техніки 

реМонт холодильників, заМіна коМплектую-
чих, заправка. якість, гарантія. виїзд по облас-
ті. 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.	 під-
ключення	 по	 житомиру	 та	 оБласті.	 гаран-
тія,	 оБслуговування,	 прошивка	 та	 ремонт.	
м.житомир,	 вул.вітрука	 17Б.	 сц	 полісся	 net.	
0963607722,0933129393,449131

•	 Виготовлення альтанок,	 доставка	 і	 встановлення.	
0988287623

•	 Зрізаємо дерева	 у	 важкодоступних	 місцях.	 Послуги	
спецтехніки:	вишка,	маніпулятор,	кран,	інше.	0973266874

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

•	 Супутникове та	екстра	ТВ.	0977074561Роман

•	 Швидке відкривання	віз	(мінімальна	предоплата).	Кон-
сультації	 з	приводу	подальшого	працевлаштування.	Де-
талі	обговорюються.	050)1980260

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:	 Оржи-
ца,	Яровец,	Любава,	Дніпровський	257СВ,	Солонянский.	
Ціна	400гр-1,25га.	0506344670

•	продам	 саджанці	 черешні	 дрогана,	 жовта.	
плоди	 масою	 6-8	 г,	 округло-серцепод.	 форми.	
шкірочка	 жовта,	 Блискуча,	 тонка,	 але	 щільна,	
м'якоть	світло-жовта,	сік-майже	прозорий,	дуже	
хороших	 смакових	 якостей.	 відправляємо	 по	
всій	україні	новою	поштою	0961191379

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

•	 Продам промисловий	 інкубатор	 Універсал-55-
пластик.	 Інкубатор	 інка	 1200,	 автомат,	 ціна	 договірна.	
09609300500,0958417073

•	 Продаю промислові	 сушильні	 камери	 для	 трав,	 ягід,	
овочів	на	дровах.	В	об`ємі	вмістимість	два	токи.	Економія	
і	якість.	0960930050,0958417073

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

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

купуєМо відходи плівки полієтиленової, 
пластМаси та Макулатуру. 0505580047,447919

•	купуємо	холодильники,	пральні	машини,	плити,	
телевізори,	 компютери,	 монітори	 та	 іншу	 поБу-
тову	 та	 компютерну	 техніку.	 стару	 аБо	 не	 пра-
цюючу.	самовивіз.	0634792504,0677035457,449131

•	 Постійно закуповуємо	 вугілля	 деревне	 з	 твердих	 та	
м`яких	порід	деревини.	0971554242

•	 Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Єнісей",	само-
вивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети.	0981554242

8.24. інше. Куплю 
•	 Куп. лічильники	 Гейгера,	 Re-трубки.	 Радіолампи	 ГУ,	
ГИ,6н,6ж,6п,	в	т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Вакуум.
конденсатори.	0979902807

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

•	 Купим редукторы,	 электродвигателя,	 тельфера	
050)5442769

•	куплю	дорого.	янтарные	Бусы	от	250	до	2000	
грн/1	грамм,	коралловые	Бусы,	Бивни	мамон-
та.	также	старинные	иконы,	картины	до	1980	
г.,	ордена,	медали,	книги	издан.	до	1917	г.,	ко-
ньяки	времен	ссср	другие	предм.	старины	для	
соБственной	коллекции	0503466068

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

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

•	 Куплю телефонну	 будку,	 таксофон,	 ігрові/торгові	
автомати	(типа	морський	бій,	газвода).	Старе	облад-
нання	для	кафе,	СРСР.	0676884677

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Куплю човен	Прогрес,	Амур,	аналогічні;	мотор	чов-
новий.	Н/причіп-рефрижератор	"Алка13",	ГАЗ	53+з/ч,	
ГАЗЕЛЬ.	Електростанції.	0674201570

•	 Тільки промисл.	 Ел/двигуни.	 Редукто-
ри.	 Мотор-редуктори.	 Масляні	 трансформато-
ри	 ТМ,ТМЗ,ТМГ,ТМВМ.	 Высоков.ел/тельфера.	
0675601445
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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
Постарайтеся не 

звалювати на свої пле-
чі усі чужі проблеми, 

а якщо вас попросять допо-
могти друзі, колеги, партнери, 
обмежтеся своєчасними та му-
дрими порадами.

ТЕЛЕЦЬ
Ви будете сповне-

ні сил та енергії, тож 
саме час реалізувати свої дале-
коглядні плани. Роботи буде ба-
гато, але нехай вас це не лякає.

БЛИЗНЮКИ
З’явиться не одна 

можливість одержати 
додатковий дохід і завести нові 
цікаві знайомства.

РАК
Увесь тиждень вас 

супроводжує удача, 
але можуть виникнути незна-
чні труднощі. Не забувайте про 
почуття міри, вчіться розпізна-
вати людей з першого погляду.

ЛЕВ
Успішний період. 

Якщо оберете пра-
вильну стратегію, розберетесь 
з усіма справами, навіть з та-
кими, до яких раніше ніяк не 
«доходили руки».

ДІВА
Багато часу забе-

руть домашні справи. 
Намагайтеся діяти рішуче, і 
всі проблеми вирішаться ніби 
самі собою.

ТЕРЕЗИ
Сміливо позбувай-

теся усього, що зава-
жає вільно дихати та рухатись 
уперед. Декому доведеться 
пожертвувати амбіціями на 
користь близької людини, ко-
леги або друга.

СКОРПІОН
С п р и я т л и в и й 

період. Потішать 
кар’єрні успіхи, збільшаться 
прибутки.

СТРІЛЕЦЬ
Краще з головою 

поринути в роботу 
й закінчити нагаль-

ні справи, ніж ображатися й 
дивитися на інших.

КОЗЕРІГ
Будете легкі на 

підйом та відкри-
ті до всього нового, але 
спочатку присвятіть свій 
запал завершенню розпо-
чатого.

ВОДОЛІЙ
На перший план 

вийде робота у всіх 
її проявах. Виникне 

маса важливих справ і неспо-
діваних завдань.

РИБИ
Цього тижня не 

варто йти проти 
загальної думки – 

довести більшості, що 
правда ваша, буде дуже 
складно.

Азовське море – на-
півзамкнуте море Ат-
лантичного океану 
на сході Європи. Най-
мілкіше море в світі: 
глибина не перевищує 
13,5 метрів, середня 
глибина близько 7,4 м 
(за різними оцінками 
від 6,8 до 8 м). Але є і ще 
деякі цікаві факти про 
Азовське море, які ви 
повинні знати.

1. Азовське море – наймілкі-
ше море в світі.

2. Середня глибина цього 
моря не перевищує 8 метрів. 
Майже як у ставку.

3. Максимальна глибина 
Азовського моря – всього три-
надцять з половиною метрів.

4. Якщо купатися в Азов-
ському морі вночі, то у прибе-
режної зони можна помітити 
світіння, мерехтіння в воді. Це 
мерехтіння вогників викликає 
планктон, який живе ближче 
до берега.

5. І ще цікавий факт про 
Азовське море: озеро Байкал 

можна заповнити 94 Азовськи-
ми морями.

6. Незважаючи на те, що 
море не дуже глибоке, багато 
хто приїжджає на відпочинок 
на узбережжя Азова затим, 
щоб порибалити. Тут величез-
на кількість риби, яку з задово-
ленням ловлять рибалки. Тому 
цей туристичний маршрут на-
стільки популярний.

7. Води Азовського моря –  
не солоні, вірніше буде сказати, 
що вода набагато менше міс-
тить солі, ніж, скажімо, Чорне 
море. З яким у Азовського моря 
поганий водообмін.

цікаві факти про азовське море



«Божі тварі»
19 квітня

Початок о 19.00

«Жінка в style JAZZ»
28 квітня

Початок о 19.00

«Любов та ненависть 
у Вероні»

17 березня
Початок о 19:00

«Попелюшка»
29 квітня

Початок о 12.00

«Заповіт  
цнотливого бабія»

29 квітня
Початок о 19.00

«Сонечко всередені»
15 квітня

Початок об 11.00 та 13.00

«Івасик і змія»
17 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»

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

Смурфики:  
     Загублене містечко

Жанр: мультфільм, комедія,  
                     пригоди, сімейний

Смурфетка переймається, що у всіх 
в їхньому селищі є мета, окрім неї. Але 
що ж робити дівчині в селі? Шукати 
себе, звичайно! Коли вона випадково 
зустрічає таємничу істоту, що зникає в 
чарівному лісі, Смурфетка йде слідом 
у незвідані та заборонені хащі. Разом зі 
своїми братами та злим чаклуном Гар-
гамелем, що переслідує команду смур-
фиків, вони вирушають у захоплюючу 
подорож, наповнену небезпекою, при-
годами та новими відкриттями, що 
приведуть їх до найбільшої таємниці в 
історії смурфиків!.

Красиво піти
Жанр:  комедія, кримінал
Троє друзів-пенсіонерів Віллі, Джо й 

Альберт живуть життям звичайних людей 
похилого віку: дивляться телевізор, обгово-
рюють все підряд і критикують поведінку 
молоді. Але в їх рутинне життя втруча-
ються банки – вони знищують пенсійний 
фонд, тим самим залишаючи людей у лі-
тах без засобів на існування. Друзям при-
ходить в голову навіжена ідея пограбувати 
банк! Їхні кривдники повинні постраж-
дати. Віллі, Джо й Альберт складають 
відмінний план, але старість заважає їм з 
легкістю його втілити в життя. Тому вони 
залучаются підтримкою компаньйона. Пе-
ред нами будуть правильні грабіжники, 
які візьмуть тільки своє.

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.

Магазин «КЛАСІК» вул. Київська, 50
ТРЦ «Глобал UA» відділ «Класік» ( 2-а лінія)

Торговий центр відділ "Класік" (2 етаж)

Адреси магазинів:

w w w. c l a s s i c s ho p . u a

Чоловічі костюми
Аксесуари
Рубашки
Піджаки
Брюки

22-74-22

Житомирський драмтеатр Житомирський ляльковий театр


