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З травня житомиряни можуть 
почати платити абонплату 
за опалення

Безвіз для українців –  
правила, можливості і результат

Університетські баталії:  
антон малиновський та олег 
Скидан про ситуацію в ЖнаеУ

Два погляди на один скандал: колишній і ниніш-
ній ректори про кадрові інтриги закладу. с. 6-8

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

МОДА, ЯКІСТЬ ТА ЧЕСНА ЦІНА!

000 грн

22500 грн

36500 грн

50500 грн

000 грн

22500 грн

36500 грн

50500 грн

www.linza-fielmann.com.ua        www.optika-fielmann.uawww.linza-fielmann.com.ua        www.optika-fielmann.ua

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

У цьому році жито-
миряни знову претен-
дують на звання най-
благодійнішого міста 
в Україні – у Житоми-
рі 28 квітня відбудеть-
ся Рекорд Доброти.

Виконавчий комітет міської 
ради 12 квітня прийняв рішен-
ня про підтримку Всесвітнього 
з’їзду молоді з подолання нега-
тивних явищ у світі, який відбу-
деться у Житомирі 28 квітня.

Наразі на участь у заході 
вже зареєструвались 700 іно-
земців, попереду – реєстрація 
місцевої молоді. Минулоріч 
протягом акції до встановлен-
ня рекорду долучилися більш 
ніж 27 тисяч людей і вдалося 
зібрати 228 тисяч 131 грн.

Як розповів один із органі-
заторів Рекорду, голова дитячої 
громадської організації «Все ро-

бимо самі» Богдан Купчинський, 
цьогоріч формат Рекорду Добро-
ти частково змінять.

«У цьому році скриньки та 
реєстраційні номери будуть сто-
яти три дні в Гідропарку. Крім 
того, всі навчальні заклади, ко-
мунальні установи та підпри-
ємства міста, які хочуть взяти 
участь у Рекорді Доброти, мо-
жуть замовити реєстраційні но-
мери і скриньку безпосередньо 
до себе. 28 квітня з самого ран-
ку наші реєстратори розвезуть 
скриньки та номери туди, куди 
їх замовлять», – пояснює Богдан 
Купчинський.

Потім, за словами організа-
тора, скриньки звезуть у Гідро-
парк, де їх у присутності органі-
заторів і журналістів відкриють. 
Усі зібрані кошти перемістять у 
великі скриньки, які потім інка-
суватимуться державним бан-
ком. Фізичні особи та учасники 
з’їзду складуть свої пожертви в 
Гідропарку.

«Тому заохочуємо всіх жито-
мирян прийти і долучитися до 
акції. Цього року кошти підуть 
на допомогу дітям з онкологіч-
ними захворюваннями, дітям 

з особливими потребами та ді-
тям, хворим на ВІЛ-інфекцію, – 
розповідає Богдан Купчин-
ський. – Зібрані гроші будуть 
розподілені між двома організа-
ціями – це БО "Разом до життя" 
та БО "Український фонд благо-
дійництва"».

Цього року організація «Все 
робимо самі» виступає лише як 
організатор акції і жодних фі-
нансових зобов’язань на себе не 
бере, тож за використання ко-
штів звітуватимуть організації 
«Український фонд благодійни-
цтва» та «Разом до життя».

«Також варто відзначити, що 
у цьому році ми не тільки зби-
ратимемо кошти, але й у рам-
ках Світового Рекорду Доброти 
вручатимемо продуктові набори 
від Міжнародного благодійного 
фонду "Відкрите серце" для 150 
багатодітних родин на загаль-
ну суму понад 30 тисяч грн, а 
також 100 аптечних наборів від  
ТОВ "Первоцвіт Фарм" для лю-
дей з інвалідністю на загальну 
суму понад 40 тисяч грн», – під-
сумував голова дитячої громад-
ської організації «Все робимо 
самі» Богдан Купчинський.

Анастасія Кузьмич

На найближчій 
позачерговій сесії 
Житомирської міськ-
ради 20 квітня роз-
глядатимуть проект 
рішення, згідно з 
яким передбачено 
закупити 100 низько-
полих автобусів.

Про це під час брифінгу 18 
квітня повідомив міський голо-
ва Сергій Сухомлин. Згідно з 
цим проектом рішення вноси-
тимуться зміни до програми 
розвитку транспорту в Жито-
мирі, відповідно до якої про-
писуватиметься придбання 100 
низькополих автобусів, розра-
ховане на кілька років.

«Вийде це раніше чи ні – за-
лежить від того, чи нададуть нам 
заводи-виробники кредитну лі-

нію і лізингову програму. Якщо 
ж такої можливості не буде – ми 
щороку купуватимемо певну 
кількість автобусів і таким чи-
ном виходитимемо на цей ринок 
перевезень», – ділиться Сергій 
Сухомлин.

Як анонсував мер, на поточ-
ний рік влада планує закупити 
принаймні 20 низькополих авто-
бусів за умови, що у січні-люто-
му відбудеться наступна постав-
ка ще 20 автобусів.

«Сорок автобусів дозволить 
нам забезпечити зв’язок з усіма 
мікрорайонами міста. Таким 
чином всі категорії населення, 
які мають пільги на проїзд, 
отримають доступ до кому-
нального транспорту, і ми зні-
мемо напругу в плані пільгових 
перевезень», – пояснює Сергій 
Сухомлин.

За попередніми підрахун-
ками, вартість тендерних заку-
півель перших 20 низькополих 
автобусів – 62 мільйони гривень. 
Для порівняння, вартість низь-
кополого автобусу «Богдан» – 
близько 3, 5 млн за одиницю. 

З травня житомиряни можуть почати 
платити абонплату за опалення

Перші 20 низькополих 
автобусів придбають 
уже цього року

У меморандумі 
України з МВФ Мі-
ністерство фінансів 
взяло зобов’язання з 
1 травня цього року 
ввести абонплату на 
газ та опалення. 

Зараз абонплата на тепло діє 
у Львові, Вінниці та декількох ін-
ших містах України.

«Ми застосуємо тариф на 
розподіл газу та опалення на 

основі потужності, це дозволить 
перенести деяку частину вартос-
ті на літні місяці – всі зміни всту-
плять в силу з першого травня 
2017 року», – сказано в документі.

Про нові розцінки на опален-
ня поки відомо мало.

«Все залежить від мето-
дології, – пояснює експерт в 
енергетичній сфері Геннадій 
Рябцев. – Наприклад, у тарифі 
"Київенерго" вартість транспор-
тування і постачання займає 
приблизно 9%. Якщо тариф роз-
ділять на дві складові, абонпла-
та може скласти приблизно 100 

гривень за Гкал».
Враховуючи, що абонентську 

плату розділять на весь рік, те-
оретично в опалювальний сезон 
вартість тепла може знизитися.

Варто нагадати, що на початку 
квітня Національна комісія, що 
здійснює державне регулювання у 
сферах енергетики і комунальних 
послуг, намагалася ввести абонп-
лату на газ, але через сильний 
спротив це рішення скасували.

Введення абонентської плати 
на газ призведе до подорожчан-
ня тепла, а субсидія на абонпла-
ту не встановлюється.

Житомир планує  
встановити Рекорд Доброти 
в новому форматі

У четвер, 20 квітня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної нау-
кової бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться дванадцяте засідання 
«Клубу експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Міський 
транспорт у Житомирі: спроби оновлення, потуги розвитку чи претен-
зія на модернізацію?»

У ході засідання експерти і гості студії обговорять такі питання:
- придбання електробусів у Житомирі: від міфу до реальності;

- автомобільний комунальний транспорт;
- нові форми розрахунку за проїзд.
На ці та інші питання відповідатимуть учасники та гості телеефіру.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30 
Тема телевізійного ефіру: «Міський транспорт у Житомирі:  
спроби оновлення, потуги розвитку чи претензія на модернізацію?»
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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

Давно відомо, що 
при зустрічі, перше на 
що ми звертаємо ува-
гу - це обличчя. Саме 
тому, кожна людина  
бажає  мати гарну  та 
білосніжну посмішку.

Існує велика кількість про-
блем, що можуть виникнути з 
нашими зубами. Дефекти зу-
бів, різноманітні тріщини та 
сколи, зубний камінь або, на-
віть, повна відсутність зубів - 
це  далеко не повний перелік  
усього того, що може добряче 
зіпсувати наше життя та впев-
неність у собі.

Потемніння або зміна ко-
льору зубів - це одна із найпо-
ширеніших стоматологічних 
проблем сьогодення. Недостат-
ня гігієна порожнини рота, 
паління, зловживання кавою, 

чаєм та іншими фарбуючими 
продуктами може призвести 
до небажаної зміни кольору 
зубів. Також досить пошире-
ними проблемами є вроджена 
зміна кольору та різноманітна 
пігментація чи дефекти зубів.

Систематичне проведен-
ня професійного чищення 
зубів дозволяє вирішити зна-
чну кількість вищезазначених  
проблем. У наш час в стома-
тології для зняття зубних від-
кладень використовуються 
методи ультразвукового (за до-
помогою скалерів) і содостру-
меневого чищення (апарат 
Airflow). Періодичне прове-
дення даних процедур дозво-
ляє повернути та підтримува-
ти природній колір зубів.

Проте, навіть здорові та до-
глянуті зуби не завжди мають бі-
лосніжний колір. Саме тому була 
створена методика відбілювання 
зубів. Дана процедура може про-
водитися, як в домашніх умовах, 

так і в кабінеті лікаря-стоматоло-
га. Для домашнього відбілюван-
ня використовуються відбілюючі 
пасти, гелі, смужки та олівці на 
основі перекису водню 10-35%. 
Щодо професійних процедур – 
досить популярними в наш час 
є використання лазерного та фо-
товідбілювання. В даних методи-
ках використовується  випромі-
нювання спеціальних ламп, яке 
значно прискорює дію відбілю-
ючих гелів. 

Потрібно зазначити, що 
проводити відбілювання зубів 
можна лише після професій-
ного очищення та лікування 
зубів. Варто звернути увагу, що 
дані процедури  не можна про-
водити вагітним або матерям  
під час грудного вигодовуван-
ня; при підвищеній чутливості 
зубів та захворюваннях паро-
донту, а також дітям до 16 років.

Після відбілювання важ-
ливо провести спеціалізовану 
ремінералізуючу терапію. Не-
контрольоване домашне від-
білювання може, не лише, не 
дати бажаного результату, а й 
нанести шкоду вашим зубам 
та яснам.  

Довготривалість ефек-
ту відбілювання від 6 міся-
ців до 3 років і багато в чому 
залежить,від задовільної гігіє-
ни порожнини рота.

Доцільність проведення 

процедури відбілювання зубів 
сучасною стоматологічною нау-
кою уже не обговорюється – при 
правильному дотриманні про-
токолу це безпечна процедура. 
А от чи намагатись отримати 

приємну посмішку – це справа 
індивідуальна. 

Лікар-стоматолог 
Анастасія Хомишина

м. Житомир, 
«Стоматологія Хомишин»

відбілювання зубів: 
панацея чи питання?
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Внаслідок пенсійної реформи 
пенсії підвищать від двохсот  
до понад тисячі гривень

В Україні влада пла-
нує впровадити масш-
табну пенсійну ре-
форму, в рамках якої 
відбудеться «осучас-
нення пенсій», скасу-
вання 15-відсоткового 
обмеження для пра-
цюючих пенсіонерів і 
створення солідарної 
системи пенсійного 
страхування.

Осучаснення пенсій
Обов’язкове осучаснення 

пенсій (перерахунок пенсій, 
які не змінювались майже 
п’ять років) – складова частина 
пенсійної реформи, яку Уряд 
запропонує розглянути парла-
менту до парламентських кані-
кул, аби здійснити перераху-
нок уже з 1 жовтня цього року.

«Осучаснення пенсій» – це 
відновлення соціальної справед-
ливості в обчисленні пенсій не-
залежно від року її призначення. 
Наразі розміри пенсій залежать 
від року призначення й відрізня-
ються більше ніж у 3 рази.

Пенсія українців залежить 
від трьох показників: зарплат-

ні працівника, стажу та по-
казника середньої заробітної 
плати по Україні, який засто-
совується при обчисленні пен-
сії. Оскільки середня зарплат-
ня зростає з кожним роком, 
пенсії українців повинні «осу-
часнюватись». Однак востаннє 
цей процес відбувався у 2012-у 
році, але із застосуванням по-
казника середньої заробітної 
плати по Україні за 2007 рік 
(1197,91 грн).

За цей час середня зарплат-
ня, яка застосовується при об-
численні пенсії, зросла більше 
ніж втричі (до 3764,4 грн). У 
результаті пенсії навіть не до-
сягають розміру прожиткового 
мінімуму.

Уряд пропонує перераху-
вати пенсії близько 5,6 міль-
йонам українцям (всього в 
Україні 11,9 мільйона пенсі-
онерів). Унаслідок реформи 
частина пенсіонерів після 
«осучаснення» отримуватиме 
вдвічі більше.

Уряд також виконає своє 
зобов’язання щодо перегля-
ду пенсій, який передбачений 
бюджетом на 2017 рік. У дер-
жавному бюджеті на цей рік 
зафіксоване підвищення про-
житкового мінімуму і міні-
мального розміру пенсій двічі 
протягом року – з 1 травня та з 
1 грудня 2017 року. Прожитко-

вий мінімум для непрацездат-
них осіб (мінімальна пенсія) з  
1 травня становитиме 1312 грн, 
а з 1 грудня – 1373 грн. Тобто 
для близько 8 мільйонів пен-
сіонерів (розмір пенсійних ви-
плат яких залежить від міні-
мальної пенсії), пенсія зросте 
щонайменше на 10%.

Скасування обмежень  
для працюючих пенсіонерів

З жовтня поточного року 
уряд пропонує скасувати 15-від-
соткове зниження пенсій пра-
цюючим пенсіонерам. З 2,3 млн 
працюючих пенсіонерів нині 
пенсії знижуються у 494 тис. 
Планується, що ті, хто працює, 
отримуватимуть заробітну плат-
ню і пенсію в повному обсязі.

Справедлива  
пенсійна система

Основний принцип пропо-
нованої реформи – створення 
справедливої солідарної системи 
пенсійного страхування, яка скла-
датиметься з трьох компонентів. 
По-перше, будуть запроваджені 
єдині правила визначення роз-
мірів пенсійних виплат (крім вій-
ськовослужбовців). По-друге, вста-
новлено чітку залежність розміру 
пенсії від суми сплачених страхо-
вих внесків і тривалості участі у 
страховій системі. І головне, уряд 
не збирається вирішувати пробле-
ми вітчизняної пенсійної системи 
шляхом підняття пенсійного віку. 
Це означає, що в запропонованій 
пенсійній реформі не буде пункту 
щодо підняття пенсійного віку.

Золоті тротуари  
Житомира (частина 2)

Як чиновники витрачають 
наші гроші

На час підписання угод між 
УКБ Житомирської міської ради та  
ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компа-
нія» вже були відкриті судові спра-
ви проти компанії-підрядника. Усі 
ці матеріали були у відкритому 
доступі, але ніхто й не збирався ді-
знатися більше про цю компанію.

З вуст чиновників до преси по-
трапляла інформація, якій вірили. 
Але це було відвертою брехнею. 
Наприклад, Олексій Ясюнецький 
(на той момент перший заступник 
міського голови, наразі перший 
заступник голови обласної адмі-
ністрації) 16 вересня 2016 року 
говорив про «унікальну плитку» з 
гарантійним терміном на 15 років.

В угодах, підписаних між містом 
в особі управління капітального 
будівництва та підрядником в особі 
ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія», 
йдеться про гарантійний строк екс-
плуатації плитки терміном на 3 роки.

Навіть якщо виробник плитки 
дає гарантію терміном на 15 років, 
то за 3 роки місто не зможе висуну-
ти претензій до виробника плитки. 
Бо підприємство-виробник не має 
жодних зобов’язань перед містом.

Згідно з документацією кон-
курсних торгів, гарантія на ви-
конані роботи повинна була ста-
новити 10 років. За проведення 
торгів та підписання угод відпо-
відав Дмитро Болейко. Саме він, 
у першу чергу, має відповідати за 
усі махінації та зловживання, які 
«мали місце» в цій історії.

Дмитро Болейко був членом 
команди Сергія Сухомлина у про-
екті «Школа мерів». Він став на-
чальником такого важливого для 
міста управління, не маючи ані від-
повідного досвіду для цієї посади, 
ані відповідної освіти.

Міський голова Сергій Іванович 
Сухомлин 22 листопада заявив, що 
акти виконаних робіт з підрядни-
ком не підписуватимуться, та після 
цього акти не лише підписувалися, 
а й оперативно здійснювався пере-
рахунок коштів підряднику.

Тим, хто мав справу з казна-
чейством, відомо про затримки 
з перерахуванням коштів. Але  
«Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» ко-
шти отримала вже на другий день.

Міський голова заявляв, що до 
підрядника застосовуватимуться 
штрафні санкції аж до розірвання 
договору. Але досі жодних фінан-
сових санкцій не було.

Закінчення другої частини. 
Далі буде.

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

Марина Михальчук

На Житомирщи-
ні розпочався відбір 
молодшого складу 
поліції. Кого чекають 
в поліції та які умови 
прийому – розповіли 
у Головному управ-
лінні Національної 
поліції в Житомир-
ській області.

У вівторок, 18 квітня, розпоча-
то конкурсний відбір працівни-
ків груп реагування патрульної 
поліції. Відбір оголошено через 
нагальну потребу працівників.

Про це повідомив заступник 

начальника Головного управлін-
ня Національної поліції області 
Артем Лисогор. Про роботу по-
ліцейської комісії з відбору кан-
дидатів розповів її голова Віталій 
Француз. Відбір майбутніх по-
ліцейських триватиме з 18 по 28 
квітня 2017 року. У цей період усі 
бажаючі можуть подати заяви, 
заповнивши онлайн-анкети.

Артем Лисогор зазначив, що 
неповний склад працівників 
груп реагування патрульної по-
ліції став серйозною проблемою 
Житомирської області. Він спо-
дівається, що у результаті такого 
відбору ці підрозділи працюва-
тимуть у повному складі.

За відбір кандидатів на служ-
бу відповідатиме створена в 
ГУНП поліцейська комісія, до 
складу якої увійшли також пред-
ставники громадськості. Комі-
сія буде об’єктивно оцінювати 
професійний рівень та особисті 

якості кожного поліцейського, 
відповідність їх посаді та подаль-
ші перспективи у службі. Головні 
фактори відбору – заява, тесту-
вання, медичне обстеження, пе-
ревірка фізичної підготовки, бе-
сіда та психологічне тестування.

Конкурсний процес замі-
щення містить 50 вакантних по-
сад: 10 – працівників ізоляторів 
тимчасового тримання та 40 – 
поліцейських секторів реагуван-
ня патрульної поліції.

Усі бажаючі служити у лавах 
поліції можуть ознайомитись з 
вимогами до кандидатів на по-
сади поліцейських і загальними 
обмеженнями щодо служби, 
етапами відбору, стислим зміс-
том службових обов’язків, умо-
вами грошового забезпечення на 
офіційному веб-сайті Головного 
управління Національної полі-
ції в Житомирській області.

Голова поліцейської комісії 

ГУНП в Житомирській облас-
ті, радник Міністра внутріш-
ніх справ Віталій Француз за-
уважив, що процедура відбору 
прозора і не передбачає сторон-
нього впливу.

«Це вже не перший набір, 
тому хочу порадити кандидатам 
уважно ознайомитися з умова-
ми конкурсу та вимогами до по-
сади, щоб чітко усвідомити, чи 
хочуть та можуть вони працюва-
ти в поліції. Подати свої заявки 
можуть всі громадяни, які відпо-
відають визначеним вимогам», – 
додав Віталій Француз.

За результатами кожного з 
етапів конкурсу буде сформова-
но рейтинг кандидатів. Найкра-
щі за цим рейтингом будуть за-
прошені на службу до поліції та 
проходитимуть первинну підго-
товку працівників поліції. Май-
бутні поліцейські розпочнуть 
навчання наприкінці червня.

на Житомирщині розпочато набір 
до поліції: відкрито 50 вакансій



5 Середа, 19 квітня 2017www.20minut.ua Акцент тижня

8 hair-трендов 2017
Б ь ю т и - и н д у с т р и я  н а с т о л ь к о 

стремительно развивается, что бывает 
сложно уследить за всеми тенденциями. 
Но я выделила 8 самых трендовых.

HOLOGRAPHIC HAIR 
(голография на волосах)
Поскольку розовые, фиолетовые и 

зелёные оттенки волос (омбре цветное) 
были модными в прошлом году, а в 
этом уже совсем неактуальны, самые 
модные стилисты Америки и Европы не 
могли обойти радужный тренд стороной. 
Голография за такой короткий промежуток 
времени набрала новые обороты. Итак, о 
таком цвете волос Мальвина могла только 
мечтать, ну, а у вас есть шанс прославиться 
и стать самой стильной и самой модной.

SUPER SLICK 
(супер гладкие и полированные)
Прямые, длинные, блестящие – это самая 

главная тенденция 2017 года! Идеально 
гладкие волосы! Объемные локоны – 
забудьте о них, в этом году это не модно!

Совет: супер прямые волосы актуальны 
для вас, если ваши волосы выглядят 
здоровыми и ухоженными.

HIGH PONY (высокий конский хвост)
Высокий конский хвост, выполненный 

в небрежной текстуре или идеально 
«зализан». Высокий хвост добавляет 
элегантности и легкости для любого 
ансамбля.

Совет: чем выше вы завяжете хвост, тем 
больше «вытянется» ваше лицо.

FLAT WAVES (простые волны)
Не пляжные, не упругие, а плоские волны – 

это новые волны, созданные с помощью 
выпрямителя, более тонкие и немного менее 
гламурные. Просто создайте изгиб волос, 
подтолкнув его вверх, затем зафиксируйте 
форму несколькими зажимами утюжка. 
Отпустите и повторите. Но кончики держите 
прямыми, пусть они будут отполированы.

ULTRA-LONG (ультра-длинные)
Ультра-длинные волосы никуда не 

денутся! С января этого года эта тенденция 
приобрела новый всплеск!

HAIR FLIP
Самая простая прическа этом году? Волосы 

Flip. Все, что требуется – это перекинуть 
волосы с одной стороны на другую, создавая 
«тонны» объема в результате.

SLIK and SHINY (мокрые и блестящие)
Мокрый, очень мокрый эффект волос, 

является тенденцией моды 2017 года.
Совет: просто возьмите достаточно 

геля для укладки от корней до середины 
длины – вы получите неповторимый блеск 
и мокрый эффект.

Golden Bronde
При опредёленном освещении это 

блондинка. При другом – цвет уже золотисто-
коричневый. Этот трансформирующий 
тренд цвета волос называется «золотой 
брондой» – и это идеальный тёплый оттенок 
волос, который может «подстроиться» под 
все оттенки кожи.

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

КолонКаБезвіз для українців – 
правила, можливості і результат

Марина Михальчук

Якщо Рада Євро-
пейського Союзу 11 
травня прийме від-
повідне рішення, то 
безвіз з ЄС запрацює 
вже у червні.

Оцінки і перспективи
Нещодавно, 6 квітня, Єв-

ропарламент схвалив безвізо-
вий режим для українців. Те-
пер громадяни стали на крок 
ближче до безвізових поїздок 
до Європи. Як має запрацю-
вати безвіз для України та про 
його головні особливості ді-
знавались журналісти газети 
«20 хвилин».

«Українське питання» 
розглядатимуть на робочо-
му засіданні комітету Ради 
ЄС (так званий COREPER) 26 
квітня, а потім очікується, 
що вже остаточне рішення 
про безвізовий режим для 
українців буде прийняте на 
засіданні Ради 11 травня.

Дмитро Шульга, дирек-
тор Європейської програм-
ної ініціативи Міжнародного 
фонду «Відродження»: «Це 
рішення однозначно пози-
тивно вплине на сприйнят-
тя України європейцями, і, 
думаю, самими українцями, 
а також нашими сусідами. 
Зросте, так би мовити, сим-
волічна та практична "цін-
ність" українського паспорта. 
У ментальному плані це "роз-
миватиме" наше уявлення 
про західний кордон, і ми 
дедалі більше відчуватимемо 
себе частиною Європи.

Позитивне голосування у 
Європарламенті було очікува-
ним – його депутати вже дав-
но визначилися з підтримкою 
безвізу для України. Запитан-
ня були якраз у окремих чле-
нів ЄС. Треба розуміти, що у 
системі ЄС насправді не Євро-
парламент приймає остаточні 
законодавчі рішення, а Рада 
ЄС, до якої входять представ-
ники усіх країн-членів ЄС.

Але до того часу у нас мо-
жуть відбутися якісь події, 
які поставлять під сумнів ви-
конання Україною давно ви-
значених зобов’язань. Напри-
клад, якщо буде поставлено 
під сумнів незалежність або 
обмежені повноваження но-
вих антикорупційних органів. 
Або якщо приймуть Трудо-
вий кодекс без положення про 
рівність (відсутність дискри-
мінації) всіх працівників не-

залежно від будь-яких ознак. 
Якщо щось таке станеться – то 
Рада ЄС може й передумати. 
Проте сподіваємось, що та-
кого негативного розвитку не 
відбудеться, й усе буде як і за-
плановано.

На практиці, якщо Рада 
ЄС приймає рішення 11 трав-
ня, то безвіз запрацює вже у 
червні. Коли саме – поки що 
складно сказати. ЄС не при-
ймає рішення про певну дату, 
ця дата буде відраховуватися 
від дати офіційної публікації 
рішення. Вона залежить від 
технічних процедур, також й 
від того, як швидко рішення 
буде перекладене на всі офі-
ційні мови ЄС. Тому наразі 
дата безвізу "плаває" у періоді 
десь між 11 та 16 червня.

Що знадобиться для пе-
ретину кордону? Однозначно 
потрібен буде біометричний 
паспорт. Це головне.

Також бажано з собою 
мати якісь документи, що 
підтверджують мету поїзд-
ки. Як і зараз, прикордонни-
ки, проглядаючи паспорт з 
візою, можуть запитати про 
мету візиту. Іноді вони мо-
жуть попросити показати 
документи, що її підтвер-
джують (запрошення, роз-
друківку з програмою заходу 
тощо.). Якихось конкретних 
вимог немає. При безвізі ді-
ятимуть ті ж правила.

Ще – на практиці це тра-
пляється дуже рідко – при-
кордонник може запитати 
про фінансове забезпечення. 
У таких випадках достатньо 
продемонструвати або достат-
ню суму готівкою, або просто 
банківську картку міжнарод-
ної платіжної системи.

Знову ж таки, нічого ново-
го, додаткового під час пере-
тину кордону при безвізі вима-
гати не будуть. Не вірте, коли 
кажуть про те, що потрібна 
буде "довідка з ЖЕКу" або інша 
нісенітниця».

Чого чекати  
і як перетинати кордон

Європейський парламент 
проголосував за надання 
безвізового режиму з ЄС для 
громадян України. Для Укра-
їни це історичне рішення. 
Однак затвердження безвізу 
Європарламентом – це лише 
одне з необхідних рішень, 
які повинні бути прийняті. 
Друге – безвізовий режим 
для України має схвалити 
Рада Європейського Союзу 
на рівні міністрів. Лише піс-
ля цього Президент європей-
ського парламенту підпише 
відповідну законодавчу іні-

ціативу. Потім вона буде офі-
ційно оприлюднена і набуде 
чинності. Єдина політична 
воля з цього приводу на да-
ний момент сформована.

Катерина Кульчицька, за-
ступник директора громад-
ської організації «Європа без 
бар’єрів»: «У березні відбувся 
європейський тріалог, під 
час якого Рада ЄС, Європей-
ська Комісія і Європейський 
парламент обговорили укра-
їнське питання і дійшли до 
спільної політичного пози-
ції. Зараз процес рухається у 
правильному напрямку.

В інформаційній площи-
ні навколо безвізу розповсю-
джується багато міфів.

Міф перший – про те, 
що на кордоні потрібно 
буде пред’являти пакет до-
кументів такий самий, який 
потрібен для оформлення 
візи. Мовляв, на кордоні по-
трібно буде показувати ледь 
не флюорографію. Це не так.

Міф другий – про те, що 
українці, мовляв, жадібні і 
не мають грошей на подоро-
жі до Європи, тому безвіз їм 
не потрібен. Це також фейк. 
Ці міфи активно розповсю-
джується російськими ЗМІ.

До правил перетину че-
рез кордон – при собі ма-
ють бути документи, які за-
свідчують мету поїздки до 
країни ЄС. Якщо ви їдете 
від туристичної фірми – це 
може бути програма вашо-

го туру, квиток на концерт 
або футбольний матч. Як і 
зараз, мету поїздки можна 
буде просто пояснити на 
словах. Не забувайте, що 
при собі потрібно мати 
страховий поліс.

Безумовно, з собою слід 
мати кошти. Якщо виник-
нуть питання про вашу фі-
нансову спроможність – ви-
писки з банку не потрібні, 
однак банківську картку 
варто показати. Вас можуть 
попросити тут же, на місці, 
перевірити баланс.

Втім, слід пам’ятати, що 
найголовніший доказ вашої 
надійності – зворотній кви-
ток. Усі ці правила чинні й 
зараз. Після того як безвізо-
вий режим набуде чинності, 
щось екстраординарне при 
перетині кордону вам не зна-
добиться».

Безвіз не дає права на 
працевлаштування, навчан-
ня, постійне проживання в 
країнах ЄС. Для цього, як і 
раніше, доведеться оформ-
ляти національну візу класу 
«D». Старі паспорти і візи 
діятимуть надалі, до закін-
чення свого терміну. Ті, хто 
з якоїсь причини не хочуть 
або не можуть оформити 
новий паспорт, мають право 
і далі звертатися до консуль-
ства за візою.

Матеріал підготовлено 
у рамках співпраці з про-
ектом «VoxConnector»
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5 квітня 2017 року в газе-
ті «20 хвилин» (№ 12 (628) ви-
йшла стаття під назвою «Терпі-
ти більше не в змозі: викладачі 
університету вирішили повста-
ти проти ректора».

Офіційно заявляю, 
що інформація, нада-
на редакції професорами 
Бурлакою В. А., Буднік С. В. та 
доцентом Маслаком П. В., є не-
достовірною, свідомо образли-
вою та наклепницькою.

Насамперед щодо кадрової 
політики та нарікань на неза-
конні звільнення працівників. 
Протягом останніх двох років 
жоден викладач університету 
звільнений не був. Дійсно, у 
деяких викладачів закінчився 
термін контракту, що є зви-
чайною справою у всіх вищих 
навчальних закладах, де науко-
во-педагогічні працівники оби-
раються на конкурсній основі 
і з ними укладається контракт 
на визначений термін (умови 
обрання та контракту затвер-
джені рішенням Вченої ради 
університету).

30 червня 2016 року закінчи-
лися контракти у 119 виклада-
чів університету. При цьому усі 
вони були проінформовані, що 
у липні буде оголошено кон-
курс на заміщення вакантних 
посад науково-педагогічних 
працівників, що і було зробле-
но 22 липня 2016 року (оголо-
шення у газеті «Житомирщи-
на» та на офіційному сайті 
університету).

На конкурс було подано 124 
заяви претендентів. 31 серп-
ня відбулося засідання Вченої 
ради університету, на якому 
таємним голосуванням на від-
повідні посади було обрано 117 
працівників університету.

Частими є випадки, коли 
працівники після завершен-
ня терміну контракту з різних 
причин не беруть участі в кон-
курсі на відповідні посади на 
новий термін (невідповідність 
конкурсним вимогам, відсут-
ність наукових та навчально-ме-
тодичних праць з відповідної 
спеціальності, перехід на іншу 
роботу, пенсійний вік та ін.). Зо-
крема, у доцента Маліновського 
Є. Ф. 18 грудня 2015 року закін-
чився строк трудового догово-
ру. Тому згідно п.2 ст. 36 КЗпП 
України він перестав бути пра-
цівником університету (наказ 
№409-к від 16.12.2015 р.). 22 квіт-
ня 2016 року в газеті «Житомир-
щина» був оголошений конкурс 
на заміщення вакантної посади 
завідувача кафедри іноземних 

мов. Маліновський Є. Ф. заяву 
на участь у цьому конкурсі не 
подавав.

Також не розривався контр-
акт з доктором географічних 
наук Буднік С. В. Він закін-
чився 30 червня 2016 року. 
Буднік С. В. не виявляла жод-
ного наміру продовжувати 
працювати в ЖНАЕУ, не звер-
талася з цього приводу до рек-
торату університету та не брала 
участь у конкурсі на заміщення 
вакантних посад науково-пе-
дагогічних працівників ЖНА-
ЕУ, який відбувся у серпні 2016 
року. Це виглядає цілком логіч-
ним, оскільки вона працевла-
штувалася на роботу в Києві в 
науково-дослідній установі.

Твердження Буднік С. В. 
щодо плагіату при підготов-
ці проекту програми охорони 
навколишнього природного 
середовища Житомирщини є 
безпідставними. У зазначеній 
програмі не відображено жод-
ного авторства. Кошти були ви-
ділені виключно на розробку 
конкретних заходів програми 
в районах області (оплата від-
ряджень, проведення відповід-
них обстежень тощо.). До цих 
робіт Буднік С. В. жодного від-
ношення не мала і ніяких робіт 
не проводила.

Таким, що не відповідає 
дійсності, є і твердження щодо 
звільнення професора Поло-
женця В. М. Кафедра селекції і 
біотехнології, очолювана ним, 
була не розформована, а реор-
ганізована у відповідності до 
рішення Вченої ради універси-
тету від 19.02.2016 р. (протокол 
№ 6). Таке рішення було ініційо-
вано радою агрономічного фа-
культету з огляду на об’єктивні 
обставини, викладені в про-
токолі засідання Вченої ради 
агрономічного факультету від 
18.02.2016 року (Додаток 2). При 
цьому професор Положенець 
В. М. залишився працювати 
професором кафедри захисту 
рослин. 31 серпня 2016 року у 
відповідності до діючого за-
конодавства та із повним до-
триманням усіх процедур в 
університеті відбулися вибори 
на заміщення вакантних посад 
науково-педагогічних працівни-
ків. Професор Положенець В. М. 
претендував на посаду профе-
сора кафедри захисту рослин, 
проте за результатами таємно-
го голосування на вченій раді 
отримав 10 голосів. На цю поса-
ду був обраний професор Дере-
ча О. А., який отримав 34 голоси 
(Додаток 3).

Колишньому ректору уні-
верситету доктору економіч-
них наук, професору Мали-
новському А. С., якому у 2017 
році виповнюється 77 років, 
ще два роки тому пропонува-
лася посада радника ректора 
університету на громадських 
засадах, від якої він письмово 
відмовився. Відмовився він у 
2016 році і від запропонованої 
посади професора кафедри 
бухгалтерського обліку та ау-
диту. Натомість професором 
Малиновським А. С. ставилася 
вимога щодо його призначення 
радником ректора університе-
ту на платній основі. Проте в 
штатному розкладі універси-
тету така посада відсутня. На 
неодноразові запити з цього 
приводу Міністерство освіти і 
науки України також не надало 
відповідного погодження.

Тобто усі співробітники уні-
верситету, які чесно відносяться 
до роботи, є патріотами універ-
ситету, продовжують працюва-
ти і жодним переслідуванням 
не піддаються. Натомість ті, 
хто ніколи не працював чесно, 
звик обманювати і брехати, 
зловживати своїм службовим 
становищем і незадоволені тим, 
що не отримали доступ до вла-
ди, щоб продовжувати свою 
ганебну діяльність, всіляко на-
магаються дестабілізувати си-
туацію в університеті.

Щодо доцента Маслака П. В., 
то у серпні 2016 року він не прой-
шов за конкурсом на посаду до-
цента кафедри менеджменту 
організацій і адміністрування 
ім. М. П. Поліщука, оскільки 
не набрав необхідної кількості 
голосів членів Вченої ради уні-
верситету (за – 15, проти – 30) 
(Додаток 3). Більше того, на за-
сіданні кафедри (яке переду-
вало засіданню Вченої ради), 
на якій він працює, за нього 
таємним голосуванням не про-
голосував жоден співробітник 
кафедри.

Проте, йдучи назустріч до-
центу Маслаку П. В., він був 
прийнятий на посаду доцен-
та цієї кафедри за наказом на 
0,5 ставки з викладання та-
ких дисциплін: «Державне 
та регіональне управління», 
«Корпоративне управління», 
«Менеджмент і маркетинг у 
тваринництві», «Менеджмент».

Доцент Маслак П. В. недо-
бросовісно відноситься до вико-
нання своїх обов’язків. Зокрема, 
вказана особа грубо порушує 
порядок провадження освіт-
нього процесу в університе-

ті, про що свідчить відповід-
ний наказ по університету від 
06.03.2017 р. № 100к. (Додаток 
5). Маслаком П. В. незадовіль-
но підготовлено відповідне на-
вчально-методичне забезпечен-
ня дисциплін (Додаток 6). Крім 
того, при подачі на конкурс 
списку наукових та навчально-
методичних праць Маслак П. В. 
свідомо подав сфальсифіковану 
та недостовірну інформацію 
щодо наявності у нього ряду 
праць. Ряд існуючих наукових 
праць зазначеної особи є плагі-
атом (Додаток 7).

Звинувачення Масла-
ком П.В. мене у плагіаті є 
безпідставними. Вказані 
Маслаком П. В. праці є моїми 
одноосібними науковими пра-
цями, що всі бажаючі можуть 
перевірити особисто.

Наказом Міністерства осві-
ти і науки України № 515 від 
16.05.2016 р. в університеті було 

створено спецраду, якій надано 
право приймати до розгляду та 
проводити захисти дисертацій 
на здобуття наукового ступеня 
доктора (кандидата) економіч-
них наук за спеціальностями 
08.00.03 «Економіка та управ-
ління національним господар-
ством» та 08.00.04 «Економіка та 
управління підприємствами (за 
видами економічної діяльнос-
ті)» на період з 16.05.2016 р. по 
16.05.2018 р. Оскільки рада була 
відкрита напередодні літа, коли 
науково-педагогічні працівни-
ки перебувають у відпустках, 
то фактично свою роботу рада 
почала восени. Процедура за-
хисту дисертацій відповідно до 
чинного законодавства є досить 
тривалою і займає не один мі-
сяць (попередній захист дисер-
тації, проведення її експертизи, 
видання оголошення, підготов-
ка та розсилка автореферату 
тощо). Наразі таку процедуру 

Позиція ректора  
ЖнаеУ олега Скидана

 О. Скидан, ректор ЖНАЕУ (2015 р. і до сьогодні)
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Заява колишніх 
співробітників Жито-
мирського національ-
ного агроекологічного 
університету, опублі-
кована на сторінках 
газети «20 хвилин» у  
№ 12 від 5 квітня 2017 
року «Терпіти більше 
не в змозі: викладачі 
університету вирішили 
повстати проти ректо-
ра» викликала не лише 
жваве обговорення.

Матеріал спричинив справ-
жній скандал, і ректор ЖНАЕУ 
Олег Скидан не забарився з 
відповіддю. Спочатку очільник 
університету опублікував текст 
на своїй сторінці у Facebook, де 
спростовував слова колишніх 
співробітників, а потім наді-
слав листа до редакції газети 
«20 хвилин». Окрім спросту-
вання, у тексті перераховува-
лись і успіхи, яких досяг вуз за 
останні роки.

Ми попросили фаховий ко-
ментар у колишнього ректора 
Житомирського національного 
агроекологічного університету 
Антона Малиновського, який 
очолював вуз майже 13 років.

Антон Малиновський – 

справжній професіонал своєї 
справи. До того, як очолити 
вуз, працював 6 років у колгос-
пі, 7 років на керівних посадах 
у районах, 19 років – в області. 
З них 8 з половиною у першій 
ролі, як зараз називають – гу-
бернатором. Людина в області 
знана і авторитетна.

– Цікаво було читати, що 
пан ректор Олег Скидан за-
пропонував мені посаду рад-
ника ректора університету на 
громадських засадах (щиро дя-
кую). Але насправді за законо-
давством існувала можливість 
залишити мене почесним рек-
тором або радником ректора 
і оплачувати мою роботу. По-
дібна практика існує в універ-

ситетах Вінниці, Білої Церкви 
і, говорять, у Житомирському 
державному технологічному 
університеті, – розповідає Ан-
тон Малиновський. – Шанов-
ний ректор з притаманним ци-
нізмом пише, що я відмовився 
від посади професора кафедри 
бухгалтерського обліку та ау-
диту. А якщо б я запропонував 
Скидану після його захисту 
дисертації з економіки роботу 
на кафедрі ветеринарного фа-
культету, скажімо, гістології. 
Чи погодився б він?

Нарікає ректор і на по-
важний вік Антона Мали-
новського, зазначаючи, що в 
цьому році йому виповнить-
ся 77 років.

– На поважний вік Ски-
дан не завжди звертає ува-
гу, – продовжує Антон 
Станіславович. – Доктору сіль-
ськогосподарських наук, про-
фесору Ковальову, до якого в 
мене немає особистих претен-
зій, в цьому році виповнюєть-
ся 80 років. І з ним укладений 
контракт на посаду завідуючо-
го кафедрою замість доктора 
сільськогосподарських наук, 
професора, заслуженого пра-
цівника сільського господар-
ства України Віктора Дідори, 
який навіть дещо молодший 
за Ковальова. Віктор Дідора 
пропрацював у вузі 49 років, 
чудовий фахівець, хороший 
практик. І треба було його 

досягнення чи імітація? 
колишній ректор ЖнаеУ 
антон малиновський 
відверто про «успіхи» свого 
наступника олега Скидана

пройшли вже п’ять дисертацій-
них робіт, захист яких розпо-
чнеться з травня 2017 року.

Таким, що не відповідає 
дійсності, є і твердження щодо 
закриття аспірантури універ-
ситету. У 2016 році аспірантура 
входила до складу служби на-
укових досліджень та іннова-
ційного розвитку університету. 
У лютому 2017 року рішенням 
вченої ради університету ство-
рено окрему структурну оди-
ницю – відділ аспірантури та 
докторантури. У 2016 році до 
аспірантури вступили 15 аспі-
рантів на здобуття ступеня док-
тора філософії.

Університет сьогодні не має 
кадрових проблем. Із штатних 
385 науково-педагогічних пра-
цівників університету 37 докто-
рів наук та 285 кандидатів наук. 
Тобто частка працівників, які 
мають наукові ступені, складає 
83,6%. Сьогодні це один з най-
вищих показників серед усіх 
вищих навчальних закладів 
не тільки Житомирщини, а й 
України.

Щодо нечесності виборів 
ректора університету, які від-
булися у жовтні 2015 року, то 
вони відбувалися у повній від-
повідності до діючого законо-
давства та під контролем Мініс-
терства освіти і науки України. 

Голосування на виборах було 
таємним, здійснювалося при 
безпосередньому контролі спо-
стерігачів від усіх 5 кандидатів 
та начальника відділу керівних 
кадрів Міністерства освіти і 
науки України. Оскільки голо-
сування було таємним, твер-
дження про переслідування 
опонентів на виборах виглядає 
абсурдним.

Щодо діяльності універси-
тету у сфері енергозбереження. 
З метою економії енергоресур-
сів в університеті проведено на-
ступну роботу:

1. Встановлено твердопалив-
ну котельню (в результаті реалі-
зації проекту ПРООН), яка вже 
протягом двох опалювальних 
сезонів забезпечує теплом техно-
логічний факультет університе-
ту. Завдяки цій котельні лише в 
опалювальному сезоні 2015/2016 
року вдалося зекономити близь-
ко 300 тис. грн. У наступному 
опалювальному сезоні така еко-
номія буде ще більшою за раху-
нок заготівлі університетом влас-
ними силами твердого палива, 
що наразі вже здійснюється.

2. Змонтовано комплекс ге-
ліоелектричного модулю з ви-
роблення електричної енергії 
від сонячного випромінювання 
на території навчального комп-
лексу по вул. Корольова, 39.

3. При переведенні части-
ни приміщень на опалення від 
централізованої міської мережі 
теплопостачання за сприяння 
міської ради проведено капі-
тальний ремонт тепломережі 
до комплексу споруд по вул. 
Фещенка-Чопівського, 33.

Твердження про виведен-
ня з ладу системи опалення в 
корпусах є безпідставним. У 
зимовий період в університеті 
у період найбільших морозів 
дійсно розмерзлися кілька ба-
тарей, проте оперативно було 
проведено їх ремонт за рахунок 
власних комплектуючих.

Щодо ефективності управ-
ління університетом слід від-
мітити лише кілька фактів. 
Протягом останніх менш ніж 
двох років мого перебування 
на посаді ректора та завдячую-
чи самовідданій і наполегливій 
праці частини колективу, яка 
не хоче і не може продовжува-
ти надалі працювати у корум-
пованому та непрофесійному 
середовищі, університет отри-
мав надію щодо його виходу 
з кризового стану та початку 
ефективного розвитку:

1. У рейтингу вищих на-
вчальних закладів України 
«Топ-200 Україна» у 2016 році 
порівняно з 2014 роком універ-
ситет покращив свій статус на 

20 позицій, перемістившись із 
168 на 148 позицію.

2. У 2016 році вперше за 
останні роки університет збіль-
шив набір студентів (на 26%) та 
наростив загальний їх контин-
гент до 7,1 тис. осіб, що створює 
основу для подальшого розвитку 
навчального закладу. Критерій 
заповненості місць широкого 
конкурсу за результатами вступ-
ної кампанії 2016 року в універ-
ситеті склав 79,7, що на 13,7 від-
соткових пунктів більше, ніж в 
середньому по Україні.

3. Вперше в своїй історії уні-
верситет з 2016 року реалізує 
ряд масштабних міжнародних 
проектів: міжнародний проект 
«Німецько-Українська співпра-
ця в галузі органічного земле-
робства» (фінансується урядом 
Німеччини) та проект «Аграрна 
політика ЄС» напряму ЖАН 
МОНЕ в рамках програми 
«ЕРАЗМУС+», що фінансується 
Європейським Союзом. Також 
університет у якості партне-
ра став переможцем проекту 
«LaScalA» (Міжнародний центр 
компетенцій з великомасштаб-
ного сільського господарства).

4. Протягом останніх 2 ро-
ків ряд викладачів універси-
тету пройшли зарубіжне ста-
жування у США, Німеччині 
та Польщі. Щорічно кількасот 

студентів університету про-
ходять виробничу практику у 
Німеччині, Нідерландах, Данії. 
Цьогоріч таких студентів буде 
більше півтисячі.

5. У 2016 р. в ЖНАЕУ було 
створено університетську хімі-
ко-аналітичну лабораторію, 2 
нових комп’ютерних класи, від-
крито нове приміщення при-
ймальної комісії та власний 
копі-центр, відремонтовано 
десятки навчальних аудиторій, 
актову залу. У студентських 
гуртожитках завершено вста-
новлення бойлерів, відремонто-
вано плити та душові.

Таким чином, інформа-
ція, подана професорами 
Бурлакою В. А., Буднік С. В. та 
доцентом Маслаком П. В., є сві-
домо наклепницькою та недо-
стовірною.

 
Ректор Житомирського на-

ціонального агроекологічного 
університету Олег Скидан

Голова студентського само-
врядування Житомирського 

національного агроекологічного 
університету Віктор Наумчук

Голова первинної проф-
спілкової організації студентів 

Житомирського національного 
агроекологічного університету 

Олександр Лопатюк
11 квітня 2017 року
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Леонід
ГроМік,

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

Народження 
електромобіля  

Автомобілісти добре знають 
перших винахідників і конструк-
торів автомобілів з двигунами 
внутрішнього згорання, а інфор-
мації про перших створювачів 
електромобілів мало.

Електромобіль з’явився раніше за 
двигун внутрішнього згорання. Роберт 
Андерсон збудував в 1832/39 р. про-
тотип електромобіля. Перший елек-
тромобіль у вигляді візка з електро-
двигуном було створено в 1841 році. 
На Першій виставці електрики 1881 
року у Парижі презентували перший 
триколісний електромобіль Густава 
Трове, який розвивав швидкість 12 
км на годину при дальності ходу 
14-26 км. Вперше у Німеччині був 
розроблений у 1888 році електро-
мобіль Флокена. 1 травня 1899 року 
був встановлений рекорд швидко-
сті цього авто: подолавши бар’єр у 
100 км/г, він досяг 105,882 км/г. 
Згодом американський конструктор 
електромобілів Уолтер Бейкер досяг 
швидкості 130 км/год.

Електромобіль «Борланд Елек-
трік» проїхав від Чикаго до Мілуокі 
(167 км) на одній зарядці, а на-
ступного дня (після перезарядки) 
електромобіль повернувся до Чика-
го своїм ходом (при цьому середня 
швидкість склала 55 км/год). У 
1898 році славетний конструктор 
Фердінанд Порше сконструював пе-
редньоприводний електромобіль, 
що мав два мотор - колеса, а за два 
роки він представив повноприводну 
версію цього автомобіля, оснащену 
чотирма мотор - колесами, яка за-
воювала звання найкращого авто 
в 1890 році. Спочатку запас ходу 
і швидкість електромобілів та бен-
зинових екіпажів були приблизно 
однаковими. (А головним мінусом 
електромобілів була складна сис-
тема підзарядки). У 1906 році було 
винайдено порівняно простий в екс-
плуатації діодний міст (випрямляч 
струму), але суттєво це проблему 
підзарядки не вирішило. У 1910 
році в Нью- Йорку як таксі працю-
вало до 70 тисяч електромобілів.

Розробки нових типів електро-
мобілів відбулися в 1960-і роки 
через екологічні проблеми авто-
транспорту і особливо у 1970-ті 
роки через різке зростання вартості 
бензину внаслідок енергетичної 
кризи 1973 р. Але після 1982 року 
інтерес до електромобілів знову 
впав через зміну кон’юнктури на 
нафтовому ринку.

Продовження теми 
в наступному номері.

КуточоК

ВоДІЯ
міняти? Доля і так часто не 
була прихильною до цієї лю-
дини. А яка необхідність від-
разу після обрання ректором 
Скидана О. В. було звільняти 
з посади завідуючого кафе-
дрою професора Деречу О. А. 
Ця людина – фундатор уні-
верситету, працював 25 років 
проректором і 8 років дека-
ном, очільник ветеранської 
організації університету, за-
служений працівник сіль-
ського господарства України, 
авторитетна людина в області 
серед аграріїв, які вдячні про-
фесору Деречі О. А., за бага-
торічну практичну допомогу 
щодо галузі рослинництва, 
зокрема захисту рослин.

Ні для кого не є секретом 
у вузі, що завідуючий кафе-
дрою іноземних мов з майже 
20-річним стажем, Малінов-
ський Е. Ф., чудовий фахівець, 
організатор і педагог, опи-
нився за межами університе-
ту лише тому, що мав іншу 
думку відносно кандидатури 
на посаду ректора. А ректор 
хіба і цих людей відносить до 
тих «хто ніколи не працював 
чесно, звик обманювати і бре-
хати та зловживав своїм служ-
бовим становищем…»?

– Як здобуток ректор 
підкреслює, що у 2016 році 
збільшено набір студентів і 
їх контингент зріс до 7,1 ти-
сяч осіб. (А має пам’ятати, 
як член команди свого попе-
редника і учителя, що у 2011 
році студентів було майже 
10 тисяч). Ось чому зникла, а 
також через довготривалість 
канікул взимку і холодом, 
потреба в гардеробах, й вони 
перетворюються на просторі 
фойє, копіцентри і приватні 
«кавопийки». Втрачені понад 
3 тисячі студентів – практич-
но 100% контрактників. По-
рахуйте, скільки за 5 років 
(з 2011 до 2016) не одержано 
грошей до спеціального фон-
ду. Це багато мільйонів. Тому 
папір, фарбу, картриджі, і 
навіть електролампочки ку-
пують за свої мізерні зарп-
лати лаборанти і викладачі. 
Тому і йдуть у неоплачува-
ні відпустки всі працюючі в 
університеті, – продовжує 
Антон Малиновський.

– Відшукайте в універси-
теті туалети, крім окремих, де 
б можна було вимити руки з 
милом, а після того підводьте 
підсумки його місця на між-
народній арені. Я ж їм за-
лишив електричні сушилки, 
туалетний папір, дзеркала, – 
наголошує колишній ректор 
ЖНАЕУ.

Серед досягнень Олег Ски-
дан говорить і про стажуван-
ня за кордоном для виклада-
чів і практики студентів. – Ще 
десять років тому викладачі і 
до півтисячі студентів щоріч-
но бували за кордоном на ста-
жуванні, – зазначає колишній 
ректор. – З гордістю ректор 
Олег Скидан продовжує, що 

із 385 науково-педагогічних 
працівників 37 докторів наук 
та 285 кандидатів наук. І кон-
статує, що частка цих праців-
ників 83,6 % а це – один з най-
вищих показників серед усіх 
вищих навчальних закладів 
не тільки Житомирщини та 
України. Показники дійсно 
високі. Тож «косити» кадри 
можна продовжувати. Гасло: 
«не подобається – можеш іти 
геть» може бути в силі. Хоті-
лося запитати пана Скидана, 
який ваш конкретно вклад у 
зміцненні кадрової бази? А 
чи знаєте ви, що на початку 
2000-х навчальний процес за-
безпечували лише 111 осіб із 
науковим ступенем, і з них 
усього 8 докторів наук, профе-
сорів. Аби зміцнити цей про-
шарок, ми змушені були у до-
сить скрутний фінансовий час 
купити докторам наук 9 квар-
тир – недешево обійшлося, 
але вони підготували десят-
ки кандидатів наук. Сприяло 
таке рішення і функціонуван-
ню двох докторських спеціа-
лізованих рад з економіки та 
екології. У 2011 році навчаль-
ний процес забезпечувало 467 
науково-педагогічних пра-
цівників, з них 41 доктор, 298 
кандидатів наук. Лише у 2011 
році захистили кандидатські 
та докторські дисертації 34 
співробітники.

Фінансова спроможність 
держави завжди бажала бути 

кращою. – У тому ж 2011 році 
згідно з кошторисом спец-
фонд університету становив 
31,5 млн грн, загальний (дер-
жавний) – 44,8 млн грн, тоб-
то разом понад 76 млн грн. 
Розкладка бюджетного фон-
ду: стипендії – 22 млн грн 
(крім того, надбавки сиро-
там – 1,5 млн грн), оплата пра-
ці – 20 млн грн, комунальні 
платежі – 1 млн грн. Тобто 
на придбання, капітальні ре-
монти, відрядження, науку не 
виділялося жодної гривні й 
тоді і комунальні витрати по-
кривались лише на третину. 
Така тенденція з фінансуван-
ням спостерігалася протягом 
багатьох років, – наголошує 
Антон Малиновський. – Між 
тим, тільки перекриття даху 
у гуртожитку № 3 обійшлось 
у суму 730 тисяч гривень. Пе-
рекрили дахи економічного, 
механізації, ветмедицини, 
спортивного комплексу, ре-
гіонального екологічного ін-
ституту. Додатково обладнані 
гардероби на 1000 місць. По-
вна реконструкція кафе «Іри-
на», яку ректорат віддав бізне-
совим структурам, коштувала 
близько 500 тисяч гривень. В 
обладнання і функціонуван-
ня редакційно-видавничого 
центру вкладено 1 млн 107 
тис грн. Загальна вартість 
корпусу лісового факульте-
ту склала 7,5 млн грн. Внесок 
державних 450 тисяч грн. Це 

лише окремі приклади зміц-
нення матеріально-технічної 
бази в університеті. За рек-
торства пана Скидана введе-
но 2 комп’ютерні класи. Були 
окремі роки, коли ми на ці 
цілі використовували до пів-
мільйона гривень на рік. Не 
для самовихваляння навожу 
ці приклади, навіть не для 
того, щоб підкреслити кро-
пітку повсякденну працю 
всього вузу. Хочу наголосити, 
що розвиватись без студентів-
контрактників університет не 
зможе, їх недобір хоча б до лі-
цензійного обсягу негайно ві-
дображається на життєдіяль-
ності навчального закладу. На 
державні фінансові ресурси 
надії мало. Якщо університет 
втрачає свій імідж, недобір 
студентів зростає, грошових 
ресурсів катастрофічно не ви-
стачає, розвитку немає, імідж 
падає – коло замикається.

Як вважає колишній рек-
тор, не лише демографічна 
ситуація стала причиною 
зменшення студентів-контр-
актників. – З ініціативи настав-
ника Скидана Микитюка В. М. 
за 5 років зникли порівняно 
дешеве харчування студентів 
і викладачів, солідний ме-
дичний пункт в університеті, 
оздоровчий профілакторій, 
пільгові талони на харчуван-
ня студентам-спортсменам, 
тепло й затишок у корпусах і 
багато чого іншого, – впевне-
ний Антон Малиновський.

Привернув увагу колиш-
нього очільника ЖНАЕУ і 
наступний факт, наведений 
Скиданом О. В.: «У світі серед 
більш ніж 24 тис. ВНЗ наш 
університет займає 9704 міс-
це. Це на 4178 позицій вище, 
ніж півроку тому».

– Диву даєшся, що стало-
ся з тими понад 4 тисячами 
вузів світу, яких лише за пів-
року «обігнав» ЖНАЕУ. Таки-
ми темпами за три роки він 
має шанс увійти до першо-
го десятку вузів світу, – дещо 
іронізує Антон Станіславович 
Малиновський. – Хотілося б 
запитати пана Скидана, на 
якому місці знаходиться уні-
верситет по тривалості зимо-
вих канікул (майже 3 місяці) 
у міжнародному рейтингу 
непрацюючих вузів. Що роби-
ти студенту з грудня по бере-
зень – косити, орати чи… А чи 
є взагалі такий рейтинг?

– А найголовніше, на мій 
погляд, ректор не надає на-
лежного значення мораль-
но-психологічному клімату 
в колективі. Люди не відчу-
вають гордості за свій вуз, 
там панують постійні чвари, 
боротьба за години, практи-
куються усілякі «хитроум-
ні» примітки до контрактів, 
які укладаються. Навислі 
загрози скорочень, уся ця 
сьогоднішня обстановка в 
університеті, безумовно, не 
сприятиме його розвитку і 
авторитету.

 А. Малиновський, колишній ректор ЖНАЕУ (1999-2011 роки)
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Усе, що варто знати 
про спадкування

Фахівці Житомирського 
місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної пра-
вової допомоги роз’яснюють 
черговість спадкування за 
законом та зміни до Подат-
кового кодексу України щодо 
оподаткування спадщини.

Відповідно до приписів ци-
вільного кодексу спадкування 
може відбуватись за заповітом 
та за законом.

У разі відсутності заповіту 
до спадкування закликаються 
спадкоємці за законом, які одер-
жують право на спадкування 
почергово. Кожна наступна 
черга спадкоємців за законом 
одержує право на спадкування 
у разі відсутності спадкоємців 
попередньої черги, усунення їх 
від права на спадкування, не-
прийняття ними спадщини або 
відмови від її прийняття у перед-
бачених законом випадках.

Відповідно до ст.1261, 1262 
Цивільного кодексу України, у 
першу чергу право на спадку-
вання за законом мають діти 
спадкодавця, у тому числі зачаті 
за життя спадкодавця та наро-
джені після його смерті, уси-
новлені діти, той з подружжя, 
який його пережив та батьки. 
До другої черги спадкоємців за 
законом відносяться рідні брати 
та сестри спадкодавця, його 
баба та дід як з боку батька, так 
і з боку матері.

За приписами Цивільного 
кодексу онуки спадкодавця 
не відносяться до спадкоємців 
другої черги. Однак, для цілей 
оподаткування спадщини ця 
категорія законодавцем була 
прирівняна до спадкоємців 
другої черги.

Так, 23 лютого 2017 року 
Верховна Рада України прийня-
ла Закон, яким внесла зміни до 
Податкового кодексу України 
щодо оподаткування спадщини.

Починаючи з дня набрання 
чинності вказаним законом, 
тобто з 25 лютого 2017 року, 
відповідно до підпункту “а” 
пункту 174.2.1 п.174.2 ст.174 
Податкового кодексу України 
об’єкти спадщини, що успад-
ковується членами сім’ї спадко-
давця першого та другого ступе-
нів споріднення оподатковують-
ся за нульовою ставкою, тобто за 
оформлення права власності на 
них спадкоємці звільняються від 
сплати податку.

З а  д е та л ь н и м и  р о з -
ясненнями та консультаціями 
з будь-яких правових питань 
звертайтесь до Житомир-
ського місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної 
правової допомоги, який 
знаходиться за адресою: м. 
Житомир, вул. Гагаріна, 47, 
або за тел.: 43-01-76, (097) 
414-73-93.

КолонКа

Анастасія Кузьмич

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

Цього разу ми вели розмову 
з депутатом Житомирської місь-
кої ради, секретарем депутат-
ської фракції «Блок Петра Поро-
шенка “Солідарність”», членом 
постійної комісії з питань жит-
лово-комунального господарства 
та інфраструктури міста Лари-
сою Жигадло, котра поділилася 
своїми враженнями про роботу 
міської ради.

�� «20»: Коли і чому ви ви-
рішили балотуватись у депу-
тати міської ради?

– Я ніколи не була байдужою 
до політики, постійно цікавила-
ся цим питанням: завжди бра-
ла активну участь у виборах, де 
була то головою комісії, то секре-
тарем, то членом комісії... Тобто 
мені це все знайоме, і я завжди 
вболівала за те, щоб до влади 
прийшли серйозні люди, котрі 
зможуть бути справжніми гос-
подарями.

Щиро кажучи, моя політич-
на діяльність почалася з осо-
бистої пропозиції Петра Рудя – 

очільника підприємства, де я 
працюю. Перший керівник, див-
лячись на ситуацію в місті, ви-
рішив спробувати щось змінити 
на краще в Житомирі, спираю-
чись на свій вдалий досвід керів-
ництва підприємством, тож ми 
йшли на вибори командою.

�� «20»: Чи доводилося 
шкодувати про рішення йти 
у політику?

– Ніколи не шкодувала і не 
буду. За натурою я – лідер, а тому 
не можу бути байдужою. Також 
я дотримуюся принципу, що все 
потрібно говорити «напряму», 
незалежно від того, хто переді 
мною – чи то керівник підпри-
ємства, чи голова фракції, чи 
міський голова.

�� «20»: До складу якої ко-
місії ви входите? Які важливі 
рішення з вашої подачі були 
підготовані?

– Вважаю, що при владі по-
винні бути люди, котрі будуть 
справжніми господарями. І по-
при те, що маю освіту за спеці-
альністю «облік і аудит», все ж 
мені ближче господарська ді-
яльність. Тому і вхожу до складу 
постійної комісії з питань житло-
во-комунального господарства та 
інфраструктури міста. Крім того 
я є головою ОСББ «Молочник», 
тому мені знайомі всі проблеми, 
пов’язані з комунальною сферою.

Я звикла працювати в коман-
ді, а тому не можу говорити, що 
це мої особисті заслуги. Хочу від-
значити, що до нашої комісії з 
інфраструктури увійшли справ-
жні спеціалісти, усі її члени – тех-
нічні працівники, тож як ніхто 
розуміються на суті цих питань.

�� «20»: Чи є у Вас власна 
приймальня? Коли і з якими 
питаннями до вас можуть 
звертатися люди? З якими 
питаннями звертаються най-
частіше?

– Моя приймальня знахо-
диться за адресою вулиця На-
родницька, 15, перший під’їзд. 
Прийом громадян відбувається 
кожного понеділка та середи 
з 19:00 до 20:00. Оскільки при-
ймальня знаходиться у житлово-
му будинку, де я є головою ОСББ 
(власним коштом переобладна-
ла для цього нежитлове примі-
щення), то вхід до неї ми зроби-
ли з вулиці, щоб не створювати 
незручностей для мешканців і 
тих, хто хоче до мене звернутися.

Найчастіше люди звертають-
ся з проханнями про матеріаль-
ну допомогу. Можливо, хтось 
виділяє кошти тільки на своє-
му виборчому окрузі, але я маю 

дещо іншу позицію. Так сталося, 
що на деяких виборчих округах 
після виборів навіть немає своїх 
депутатів. Більше того – інколи 
звертаються люди з такими до-
лями, що я просто не можу їм не 
допомогти.

Наприклад, хоча Корольов-
ський район і не мій, але я все 
одно надаю матеріальну допо-
могу Товариству інвалідів Коро-
льовського району. Так, минуло-
го року для оплати комунальних 
послуг я надала 2 тисячі гривень, 
а цього року – 4 тисячі гривень.

�� «20»: Які зміни плану-
ються на вашому виборчому 
окрузі?

– Цього року планується ре-
монт мікрорайону Крошні. Вза-
галі заплановано три етапи, але 
чи реалізується третій етап (ра-
йон міськмолзаводу) – не впев-
нена, оскільки не всі проекти ще 
виготовлені. Але переконана, що 
перший і другий етапи будуть 
зроблені.

Мій виборчий округ № 23 
також входить у цей ремонт. У 
першу чергу – це водопровід хо-
лодного водопостачання, а також 
капітальний і поточний ремонти 
вулиць та прибудинкових тери-
торій, теплові мережі та сміттєз-
бірні майданчики.

Ми працювали над тим, щоб 
не повторити помилок з ремон-
том Польової. Для цього, почина-
ючи десь з кінця листопада мину-
лого року, розроблялася детальна 
карта, на якій позначені всі вулиці 
й провулки й окреслено роботи, 
які там виконуватимуться. Перш 
ніж прийти до кінцевого варі-
анту, ми щотижня збиралися в 
присутності профільного заступ-
ника міського голови Олександра 
Фещенка, представників «Тепло-
комуненерго» і «Водоканалу», 
житлово-комунального госпо-
дарства, благоустрою, дитсадків 
і шкіл, щоб врахувати абсолютно 
всі умови. Тому я маю надію, що 
вже незабаром карта оформиться 
як проект рішення, який розгля-
нуть на сесії, і виділятимуться ко-
шти на ремонт.

Також проводиться ремонт 
дитячого садочку № 58 на вулиці 
Крошенській. Ми сподіваємося, 
що до вересня ми встигнемо за-
вершити будівництво і вже з по-
чатком нового навчального року 
туди підуть діти.

�� «20»: Що вже вдалося ре-
алізувати на вашому окрузі?

– Уже проведено ремонт 
у філії дитячої поліклініки 
«Крошня», а також я особисто 
виділяла депутатські кошти на 

придбання туди столів, жалюзі 
тощо. Крім того, спільно з депу-
татами Володимиром Башеком 
(як представником медицини) і 
Олександром Черняховичем на-
писали депутатське звернення й 
виконали капітальний ремонт 
асфальтобетонного покриття 
під’їзних шляхів.

Також на своєму 23 окрузі 
протягом 2016 року провели 
капітальний ремонт електро-
щитових та електромереж 
житлових будинків за адреса-
ми вул. Крошенська, 32, 44, 48, 
капітальний ремонт і експерт-
ну оцінку ліфтів у будинках на 
Крошенській, 4-А, 39, 47, Парни-
ковій, 17 та Покровській 121, 139, 
145 і 159. Провели капітальний 
ремонт зовнішнього освітлення 
із заміною ліхтарів з лампою 
розжарення на світлодіодні на 
вулицях Крошенській і Тараса 
Бульби-Боровця, а також вико-
нали поточний ремонт вулиці 
Крошенської й на відрізку від 
вулиці Т. Бульби-Боровця до ву-
лиці Парникової – капітальний.

Крім того, закінчили ремонт 
і частково закупили нове облад-
нання для Стоматологічної по-
ліклініки № 2. А також провели 
ремонти покрівлі, санвузлів та їх 
приміщень і фойє центрального 
входу у ЗОШ № 16 і аварійних 
приміщень, фасаду, двох спор-
тивних залів і актової зали в 
ЗОШ № 28.

�� «20»: Чи достатньо, на 
вашу думку, повноважень у 
місцевих депутатів, аби впро-
ваджувати реальні зміни у 
місті?

– Повноважень цілком до-
статньо. Міський голова делегує 
повноваження, тому депутати 
мають усі можливості для плід-
ної, конструктивної роботи.

�� «20»: Як ви вважаєте, 
яким чином можна покра-
щити ситуацію в Житомирі?

– У Житомирі в 2017 році 
прийнято стратегію енергоефек-
тивності й у цьому напрямку вже 
багато робиться. Наприклад, 
компенсація 30 % на заходи енер-
гоефективнсті для ОСББ. Також 
за різними програмами утеплю-
ються дитячі садочки. Більше 
того – протягом найближчих 
кількох років планується завер-
шити утеплення всіх дитсадків 
та шкіл міста. Але для того, щоб 
і програма енергоефективності, і 
той же «Бюджет участі» працю-
вали – потрібно залучати людей, 
проводити інформаційну робо-
ту, пояснювати, й таким чином 
вдасться змінити місто на краще.

Лариса Жигадло:  
«Прагну допомагати людям 
не лише зі свого округу»
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2-кімнатна, Корбутівка
770 270 грн

dom.ria.com/id/12755838
Ірина

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

(098) 224-61-69

перевірена квартира

15 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
783 784 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

2-кімнатна, Вокзал
445 946 грн

dom.ria.com/id/12984782
Лілія

площа: 32/16.7/6.7 м²
поверх: цокольний/5, цегла
Звичайний жилий стан, нова
колонка, балкон засклений,
санвузол суміжний.

(067) 834-49-57

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

3-кімнатна, Польова
810 811 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

2-кімнатна, Центр
837 838 грн

dom.ria.com/id/13204966
Інна

площа: 45/29/7 м²
поверх: 2/4, цегла
Авт. опалення, дизайнерське
перепланування, капітальний
ремонт.

(063) 482-88-74

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
783 784 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
783 784 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, Центр
459 460 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

2-кімнатна, Центр
621 622 грн

dom.ria.com/id/12774236
Анна

площа: 50/31/8 м²
поверх: 1/9, панель
Жилий стан, комора, високий
цоколь, дуже тепла, не кутова.

(067) 787-86-55

перевірена квартира

13 фото
 на сайті

2-кімнатна, Центр
475 676 грн

dom.ria.com/id/13074979
Лілія

площа: 43/27/6 м²
поверх: 4/5, панель
Жилий стан, суміжні кімнати,
суміжний санвузол, лоджія. 

(067) 834-49-57

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

Інспектор RIA особисто фотографує кожну кімнату
і види з вікон. Робить панорамні фото 360, перевіряє 
метраж, ціну, адресу, поверх та стан ремонту.

Викликайте Інспектора RIA
(067) 431 54 92

78
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°

360°
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Микола Корзун

Щороку 18 квітня 
позначене на кален-
дарі знаменних дат 
як міжнародний день 
пам’яток і визначних 
місць. У Житомирі 
таким місцем вважа-
ється музей космонав-
тики імені С. П. Коро-
льова.

Все розпочиналося  
зі складу

Ще далеко від міста, у якому 
народився славетний конструк-
тор коcмічних апаратів, обабіч 
автомобільної дороги у напрям-
ку Житомира встановлено макет 
космічної ракети – як символ 
житомирського Полісся. Тому 
кожен, хто приїздить до Жито-
мира на гостину, намагається  
обов’язково відвідати тутешні 
«космічні» місця. Власне кажу-
чи, таких місць у Житомирі є 
два: будинок - музей Сергія Ко-
рольова та музей космонавтики 
імені С. П. Корольова.

Особливою популярністю 
у туристів та житомирян, які 
цікавляться пам’ятками свого 
міста, користується саме музей 
космонавтики. Музей має цікаву, 
а подекуди – суто драматичну іс-
торію свого створення та почат-
кового становлення. У радянські 
часи Житомир прославився за-
вдяки своєму «космічному зем-
ляку» лише після смерті Сергія 
Корольова у 1966 році. А вже на 
початку 70-х років Житомир був 
позначений цілим розмаїттям 
космічно-топонімічних назв, які 
прикрасили один із мікрорайо-
нів міста, а також – цілий «бу-
кет» його вулиць і провулків.

Ще за десять років керівни-
цтво міста та області вирішило 
взятися за музей космічної техні-
ки, який потім і нарекли музеєм 
космонавтики. Про створення 
того музею, який сьогодні є го-
ловною туристичною «родзин-
кою» Житомира, говорилося 
багато. Завдяки тодішньому за-
ступнику голови житомирського 
міськвиконкому Володимиру Ні-
куліну у Житомирі спочатку збу-
дували павільйон космічної тех-
ніки. Точніше – спочатку влада, 
яка давала рознарядку на вшану-
вання космічних місць та об’єктів 
у масштабах тодішнього СРСР, 
дала дозвіл на побудову звичай-
ного складу космічної техніки.

Варто зауважити, що кожен 
крок у ході створення майбут-
нього музею космонавтики узго-
джувався не стільки у Києві, 
скільки у Москві. Отож, Воло-
димир Нікулін змушений був 
неодноразово бувати у столиці 
найбільшої космічної держави 
світу, аби налагодити своєрід-
ний «канал» поставки експона-
тів до Житомира. Формально – 
лише на склад-павільйон, проте 
досить швидко у Житомирі 
«намалювалася» перспектива 
відкриття повноцінного музею 
космонавтики. Варто зауважити, 
що разом із погодженнями суто 
бюрократичних питань Володи-
мир Нікулін зумів мобілізува-
ти увагу до Житомира багатьох 
знаних у космічному середови-
щі Радянського Союзу людей. 
Найпершим чином і саме у цей 
період до Житомира регулярно 
приїздили члени родини Сергія 
Корольова, а згодом до нашо-
го міста «протоптали стежку» 
чимало льотчиків-космонавтів, 
конструкторів космічної техніки, 
які свого часу працювали пліч-
о-пліч із самим Сергієм Коро-
льовим. У 70-80-і роки минулого 
сторіччя Житомир поступово 
перетворювався на місто косміч-
ної слави, тим паче, що одразу 
декілька житомирських підпри-
ємств (було, виявляється й таке) 
тісно співпрацювали із розроб-
никами та конструкторськими 
бюро космічного спрямування. 
Навіть розпад Радянського Со-
юзу і відчутне послаблення 
зв’язків між колишніми його 
республіками мало вплинуло 
на роботу музею космонавтики, 
який із часом почав носити ім’я 
нашого визначного земляка.

Вдруге Нікуліну 
прославитися на космічній 
ниві просто не дозволили

Проте час йшов, Україна, піс-
ля певної перерви, усе ж таки 
прийняла естафету космічної 
держави, відправивши за косміч-
ним маршрутом свого першого 
делегата Леоніда Каденюка. Із 
часом у Житомирі розпочали 
роботу з розширення та розви-
тку єдиного в Україні музею кос-
монавтики, а у 2010 році поряд 
із приміщенням музею розпо-
чалося будівництво його нового 
корпусу. Знову ж таки, як і двад-
цять років тому, на чолі процесу 
модернізації музею космонавти-
ки опинився все той же Володи-
мир Нікулін. Звісно, тепер вже 
позбавлений владних повнова-
жень, заслужений і поважний 
пенсіонер продовжував невтом-
но працювати на чолі будівель-
ної асоціації «Житомирський 
моноліт», яка, власне, й стала 

головним підрядником будівни-
цтва фондосховища та планета-
рію музею космонавтики.

Початок будівництва, яке 
стартувало влітку 2010 року, було 
оптимістичним і вселяло на-
дію на те, що всього за два-три 
роки музей космонавтики імені 
С. П. Корольова вийде не те що 
на республіканський, але й на 
міжнародний рівень, а у само-
му Житомирі музейна установа 
стане потужним центром про-
паганди та популяризації науко-
во-технічних, філософських та 
краєзнавчих тематик. Проте ке-
рівництво Житомирської області 
вже за рік після початку процесу 
музейної добудови виявило по-
тужні гальмівні зусилля, аби зу-
пинити вже розпочатий процес 
будівництва. Більше того, упро-
довж кількох років Володимир 
Нікулін як керівник «Житомир-
ського моноліту» був змушений 
відстоювати свою честь та гід-
ність у судах кількох інстанцій. 
Неймовірно, але своя, українська 
бюрократія та чиновництво вия-
вилися куди впертішими проти-
вниками процесу модернізації 
найкращого та найвідомішого 
у Житомирі музею, аніж навіть 
колишні московські керманичі 
зразка 80-х років минулого сто-
річчя. Причому, із абсолютно не-
зрозумілих причин, в обстановці 
«підкилимних» консультацій та 
вказівок, які надходили з боку 
Житомирської обласної адміні-
страції, будівництво другої чер-
ги музею космонавтики напри-
кінці 2011 року було усе ж таки 
припинено (і не відновлено досі).

Замість того, щоб у доволі 
стислі терміни, за порівняно не-
великі кошти (добудова фондос-
ховища  та облаштування пла-
нетарію коштували на той час не 
більше 5-ти мільйонів гривень) 
вдосконалити та модернізувати 
найкращий на Житомирщині 
музей, тогочасне керівництво Жи-
томирщини обрало інший шлях. 
Шлях боротьби та судової тягани-
ни із будівельниками, із людиною, 
яка, власне, й доклала найбільших 
зусиль для появи у Житомирі ни-
нішнього музею космонавтики. 
Сьогодні, коли ганьбити колиш-
ню «злочинну» владу стало модно, 
просто не хочеться долучатися до 
такого «хору» звинувачень. Однак, 
у тому, що Житомирський музей 
космонавтики сьогодні завмер у 
процесі свого розвитку, найбіль-
ша провина якраз тих людей, які 
за допомогою різних засобів та 
методів свого часу у 2010-2012 зу-
пинили модернізацію музею. На 
жаль, у 2014-у році, коли владу 
на Житомирщині було суттєво 
оновлено, добудову музею космо-
навтики ніхто не відновив. Більше 
того, із того часу, упродовж трьох 
років, ніхто з нових керманичів 
Житомирщини навіть не поціка-
вився тим, чому історія із добудо-
вою музею космонавтики зайшла 
у глухий кут.

Сьогодні лунають голоси та 
пропозиції щодо того, щоб нада-
ти житомирському музею космо-
навтики національного статусу, 
однак чи є на це підстави, питан-
ня не стоїть. Водночас музей, як 
і раніше, потребує фондосхови-
ща, а питання про облаштуван-

ня планетарію також не втрати-
ло своєї актуальності і логіки. 
Вище зазначалося, що сторінки 
космічної слави Житомира да-
лекі від зразків вивчення та по-
пуляризації. Адже свого часу 
саме на житомирських заводах 
«Електровимірник», «Промав-
томатика», верстатів-автоматів 
виготовлялося чимало замов-
лень для потреб космічної галузі 
СРСР. У Житомирі досі живуть 
свідки та безпосередні учасники 
тих виробничих сторінок косміч-
ного «забарвлення», але на стен-
дах та серед експонатів місцевого 
музею космонавтики їх немає. 
За місяць, у травні 2017 року, 
виповниться 80 років від дня на-
родження нашого земляка з Ро-
манова Миколи Білінця, який 
свого часу керував створенням 
катапультних крісел для космо-
навтів, а також розробляв систе-
ми забезпечення виходу людини 
у відкритий космос. Космічна іс-
торія Житомира і Житомирщи-
ни аж ніяк не хоче зупинятися 
на місці, вперто вимагаючи свого 
продовження та розвитку. При-
чому – справжнього, ґрунтов-
ного, глибинного та сучасного. 
Звісно, чиновники, які звикли до 
реляцій стосовно того, що жито-
мирський музей космонавтики і 
донині залишається флагманом 
музейної спадщини Полісся, 
можуть запевняти про чергові 
перемоги та успіхи, про заходи 
та збільшення числа відвідувань 
та проведених екскурсій. Проте 
йдеться про інше – про розвиток, 
про майбутнє, про перспективи. 
А вони поки що невтішні.

Житомирський музей космонавтики: 
а про розвиток ми ще не забули?
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Марина Михальчук

Кожен власник ділянки 
рано чи пізно зіштовхується 
з тим, що для будівництва 
своїми руками не вистачає 
сил, часу, досвіду. Що роби-
ти в цьому випадку – про-
сити допомоги у родичів, 
знайомих, друзів, або найня-
ти підрядника?

Для багатьох видів нескладних ро-
біт цілком можливо обійтися своїми 
силами, зрідка залучаючи для допомо-
ги родичів і друзів. Але як бути, якщо 
треба звести новий будинок, але ані 
ви, ані ваші друзі не маєте досвіду та 
часу, щоб зробити такий «будівельний 
подвиг»? Правильно, краще зайти до-
свідчених будівельників.

Останнім часом на роботу беруть 

тих, хто оголошує низькі ціни за свою 
роботу, але в такому випадку бажан-
ня заощадити частіше призводить до 
того, що вам доведеться понести до-
даткові витрати. (Як то кажуть, скупий 
платить двічі). Найчастіше зарплата 
виконавців становить близько десяти 
відсотків від загальної вартості будин-
ку, тому краще найняти професіоналів 
і не турбуватися за результат. Знайдіть 
хорошого підрядника, а для виконання 
відповідальних робіт – фахівців вузь-
кого профілю. Хороший підрядник – 
це підрядник з великим практичним 
досвідом, який може вирішити всілякі 
проблеми, що виникають при будь-
якому будівництві. Наймаючи на ро-
боту підрядника, обов’язково зверніть 
увагу на юридичні гарантії. Наявність 
таких є великим «плюсом», до того ж 
якщо виникнуть претензії – можете 
сміливо звертатися до суду.

Саме на цьому кроці багато влас-
ників ділянки вирішують скориста-
тися послугами сторонніх фірм. Про 
правильний вибір таких фірм ми й 
поговоримо.

Де шукати будівельників
З появою Інтернету пошук підряд-

ника помітно полегшився. У мережі 
діють портали, на яких (розмістивши 
заявку в списки замовлень на обробку 
квартир) ви можете отримати перші 
дзвінки з пропозиціями вже за лічені 
хвилини після публікації. Правда, в не-
величких містах і селах подібний спосіб 
працює не завжди. У таких випадках 
доводиться вдаватися до таких джерел 
як газети, оголошення, розпитувати 
друзів та знайомих.

І тут відразу порада: не давайте 
оголошень на кшталт «потрібні буді-
вельники для ремонту квартири». По-
перше, якщо і прийдуть, то навряд чи 
кваліфіковані, а по-друге, така заявка з 
великою ймовірністю приверне увагу 
людей непорядних.

Контроль і облік будівельників
Навіть за найсоліднішою фірмою, 

з якою угоду укладено на роботи «під 
ключ», потрібен контроль. Для цього 
найкраще запросити компетентного 
фахівця, який буде вашим повноваж-

ним представником. Якщо такої мож-
ливості немає, скористайтеся хоча б на-
ступними принципами.

Якщо вам щось не подобається в ре-
зультатах робіт чи як вони організовані, 
швидше за все, там і справді щось не 
так. Вимагайте пояснень від керівника 
робіт, при цьому більше спостерігайте 
за його реакцією, ніж слухайте. Якщо 
після такої розмови підозри не зникли 
(а то й посилилися), зупиніть роботи 
доти, поки не розберетеся.

Для робіт щодо ремонту та ново-
го будівництва, якщо і потрібно аванс, 
то максимум 30% від усього бюджету. 
Виключення бувають при монтажі об-
ладнання, пристрої специфічних кон-
структивів, де роботи виконує вузь-
коспеціалізована бригада (опалення, 
вбудовані меблі, вікна, натяжні стелі 
тощо), а кошторис на 90% складають 
матеріали. Але у подібних випадках 
тривалість робіт зазвичай невелика.

Основа основ контролю
Жодний контроль і управління 

будівельним процесом неможливий 

У пошуках підрядників: 
ЯкіСТЬ, доСвід, ГаранТіЯ
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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

вул. М.Грушевського, 25, к. 31

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

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

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

ВАСТОВАСТОВАСТОВАСТОВАСТО

Римські штори
РОЛЕТИ
СИСТЕМА «День-Ніч»

захисні
тканинні

ЖАЛЮЗІ

без проекту. Є пряма залежність, 
яка говорить: чим більше часу ви ви-
тратите на продумування і розробку 
проекту до початку робіт, тим менше 
втратите грошей, сил і нервів в про-
цесі реалізації.

Фірма або «шабашники»?
Детальніше про вибір. З точки 

зору пересічного замовника ці види 
будівельних структур мало чим від-
різняються, а інколи й більше довіри 
вселяє «бригада» з виконробом, влас-
ною важкою технікою і декількома 
десятками робітників порівняно з не-
великою спеціалізованою фірмою зі 
штатом у п’ять осіб.

Насправді різниця, звичайно, 
є. Навіть просунуті «шабаши» по-
справжньому серйозний об’єкт не по-
будують (вже хоча б тому, що не мають 
власної проектної бази). Та й офіційної 
угоди часто з ними не укласти, а зна-
чить, юридично замовник не матиме 
жодних гарантій.

Наймати фрілансерів є сенс для не-
великих ремонтних, оздоблювальних, 
підготовчих робіт. (При цьому кра-
щий варіант, якщо ви особисто знаєте 
когось з майбутніх підрядників, або 
вам їх порекомендували досить ком-
петентні люди).

Але от для нового будівництва 
або серйозної реконструкції краще 
укласти офіційну угоду з будівель-
ною фірмою. У цьому випадку в разі 
виникнення проблем ви все ж можете 
розраховувати на підтримку держав-
них структур.

Щоб уникнути неприємних сюрп-
ризів у майбутньому, всі нюанси роботи 
з будівельною командою повинні бути 
обговорені ще до початку робіт. Не за-
шкодить також регулярно стежити за 
підрядниками в процесі роботи. Це мо-
жете робити ви особисто або найняти 
для цих цілей відповідальну особу. І що 
ще дуже важливо – ви повинні платити 
фахівцям тільки після успішного завер-
шення всіх робіт. Великі аванси можуть 
демотивувати навіть найдисциплінова-
ніших фахівців.

Ну ось – фірму обрали, угоду укла-
ли, з грошима «розлучилися». Начебто 
й зітхнути можна вільно, але, якби ж 
так! Хочеться відкрити вам один ма-
ленький секрет успішного будівництва. 
Секрет цей називається просто – осо-
бистий контроль. Повірте, яким би не 
був підрядник – робить він «чужому 
дядькові», а не собі. І завжди краще 
бути присутнім у момент закладання 
наріжного каменя, аніж потім наріка-
ти, що камінь-то поклали криво!

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

ok.ru/profile/571903524817

kovano.prom.ua

Знижки!
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КОВАНІ

Безкоштовна доставка
по Житомиру та Житомирській області!
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вилкул: После выборов мы изменим законы  
о насильственных переименованиях – люди должны 
сами определять названия городов и праздники

Исполнилось два 
года, как провластное 
большинство Верхов-
ной Рады приняло 
пакет законопроектов, 
направленных на то, 
чтобы «переписать» 
историю. В сегодняш-
ней ситуации, когда не-
обходимо объединять 
страну, власть делает 
все, чтобы разделять 
и находить «болевые 
точки», – сказал со-
председатель фрак-
ции Оппозиционного 
Блока в парламенте 
Александр Вилкул на 
брифинге в Верховной 
Раде.

Он подчеркнул, что такие 
действия власти как принятие 
законов о насильственном пере-
именовании, направлены на от-
влечение внимания людей от 
войны, от того, что нет работы и 
зарплаты, от страшной инфля-
ции и коммунальных тарифов.

– Скажите, стали ли люди 
жить лучше в таких городах с эк-
зотическими названиями, кото-
рые им навязали (как «Горишни 
Плавни», «Кропивницкий», «Ка-
менское»), да и тот же Днепро-
петровск, незаконно переимено-
ванный в Днепр, где 90% людей 
были против переименования? – 
сказал Вилкул.

Он отметил, что власть 
умышленно навесила на за-
коны, которые переписывают 
историю, ярлык – «декоммуни-
зация».

– Скажите, если в Париже 
есть улица и площадь Героев 
Сталинграда, почему у нас её 
переименовали? Переименовы-
вали уже все, что можно. Хотят 

уже сносить памятник Суворову, 
который, по их мнению, навер-
ное, тоже был коммунистом, – 
сказал нардеп.

Вилкул подчеркнул, что все 
эти действия власти являются 
элементами построения тотали-
тарной страны. И чтобы не до-
пустить усугубления ситуации, 
по мнению народного депутата, 
необходимо распустить Верхов-
ную Раду и отправить в отставку 
правительство.

– Нам не нужна эта разруша-
ющая ультраправая риторика. 
Наоборот, нам необходим мир, 
согласие и объединение людей. 
Очевидно, что таких «шизофре-
ников», как господин Вятрович, 
который является идеологом все-
го этого, необходимо было дав-
ным-давно выгнать, – сказал он.

Вилкул подчеркнул:
– Оппозиционный Блок – 

единственная, на самом деле, 
идеологическая оппозиция. 
Мы защищаем мнение десятков 
миллионов людей и уверены, 

что эта «шизофрения» всё равно 
рано или поздно закончится. 
Оппозиционный Блок имеет 
чёткую программу вывода стра-
ны из кризиса. Мы изменим за-
коны – эти дикие, по которым 
все переименовано, и сделаем 
так, как это делается в Европе, – 
через местные референдумы. 

В прошлом году в Швейцарии 
было больше 600 референдумов, 
в Швеции – 74. Пусть жители 
каждого города принимают ре-
шение, какое они хотят иметь 
название городов и улиц. И тогда 
это будет сделано действительно 
по-настоящему, демократиче-
ским путём.

Марина Михальчук

Народні депутати 
знову заговорили про 
повернення регулю-
вання цін на соціаль-
но важливі продукти 
харчування, яке було 
скасовано Кабміном  
1 жовтня 2016 р.

З 1 жовтня в Україні по-
чав діяти проект скасування 
державного регулювання цін 
на деякі харчові продукти. За 
мету поставили практичне до-
слідження дієвості цінового 
регулювання.

На кінець жовтня на Жито-
мирщині ціни на їжу та безал-
когольні напої зросли загалом 
на 0,3%. Найбільший приріст 
цін спостерігався на молоко, сир 
та яйця – у цілому на 5%.

У перший місяць скасування 
овочі подорожчали у середньо-
му на 4,2%. Цукор та солодощі 
стали дорожчими на 3,8% через 
зростання цін на власне цукор – 
на 8,8%, шоколад – на 2,9%, кон-
дитерські вироби з цукру – на 

1%. У середньому на 0,5% зрос-
ли ціни на хліб і хлібопродук-
ти. Слід зазначити, що попит 
на деякі овочі «борщового на-
бору» був ажіотажним, тому 
оптові компанії були перекона-
ні в дефіциті якісної продукції 
в господарствах і намагалися 
скуповувати будь-які обсяги, 
що пропонувалися на ринку, 
за будь-яку ціну. Це змушувало 
виробників, що навіть не мають 
необхідних сховищ, шукати 
можливості для зберігання про-
дукції самостійно в очікуванні 
ще більш істотного зростання 
цін у зимово-весняний період.

Відтоді найбільше подорож-
чала гречана крупа (на 5,8%). 
Дещо здорожчали кондитерські 
вироби з борошна (на 1,1%) та 
хліб (на 0,6%). Водночас, у межах 
0,4–4,3% знизилися ціни на рис, 
манну крупу, борошно пшенич-
не, макаронні вироби, пшоно. 
Серед товарів групи жирів по-
дорожчали: спреди – на 5,7%, 
масло вершкове – на 3,8%, сало – 
на 1%. Разом з тим, на 2,4% по-
дешевшала соняшникова олія.

Яловичина та м’ясо птиці 
стали дорожчими на 3,2 та 1% 
відповідно. Риба та рибопродук-
ти подешевшали на 3,6%. Зокре-
ма, оселедці стали дешевшими 
на 4,9%, риба жива, охолодже-

на – на 4,7%, риба морожена – 
на 3,9%, кілька солона – на 2,4%, 
філе мороженої риби – на 1,5%.

На 5,2% знизилися ціни на 
фрукти. Найбільше подешев-
шали лимони (на 28,2%), ківі (на 
25,2%), яблука (на 9,1%). У межах 
1,6-5% здешевіли сухофрукти, 
апельсини, мандарини. Разом 
з тим, подорожчав виноград 
(на 8,8%) та банани (на 7,3%). На 
3,5% подорожчала сіль, на 1,6% – 
кава. Мінеральні та джерельні 
води подешевшали на 6,7%.

Ще перед початком проекту 
Міністерство економічного роз-
витку підтримало ідею повної 
відмови від держрегулювання 
цін. У відомстві зазначили, що 
всупереч ідеї державного регу-
лювання, з 2003 року зростан-
ня цін на соціально значущі 
продукти значно випереджає 
середнє зростання цін усіх хар-
чових продуктах загалом. Тоді 
говорилося, що це лише урядо-
вий експеримент, який трива-
тиме до кінця поточного року. 
А потім, лише після аналізу 
наслідків експерименту з від-
мовою від державного регулю-
вання, мали прийняти рішення 
щодо остаточного скасування, 
обмеження чи поновлення та-
кого регулювання.

Проте, 1 січня 2017 року уряд 

знов скасував регулювання цін 
(і знову на невизначений тер-
мін), що додатково різко підви-
щило ціни на продукти. З по-
чатку року яйця подорожчали 
на 39,9%, або в середньому на 
5,97 грн/дес., вершкове масло – на 
21,7%, або на 23,91 грн/кг, моло-
ко – на 18,4%, або на 2,38 грн/л. 
Нині стає зрозуміло, що скасу-
вання держконтролю ще у жов-
тні 2016 року призвело до різко-

го зростання цін на яйця, м’ясо, 
ковбаси, молочні продукти, хліб.

Експеримент щодо скасу-
вання держрегулювання цін на 
соціальні продукти харчування 
добігає кінця. Влада результа-
тами таких діянь цілком за-
доволена, чого не скажеш про 
звичайних українців. В уряді 
говорять, що є намір відпусти-
ти у «вільне плавання» ціни й 
на інші товари.

Повністю скасувати державне регулювання 
цін на товари уряд може вже влітку
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Мама 
це Я

Вік: 33 роки
Діти: Андрій 10 років, Анна 5 років.
Надихає:увага чоловіка,любов дітей
Кредо: життя – головна земна цінність. 
Ми покликані зберігати та покращу-
вати його.
Сьогодні краще,ніж учора; завтра – 
краще, ніж сьогодні.
Бути мамою – це важливе уміння поєд-
нувати роботу і сім’ю так,щоб завжди 
залишатись для дітей найріднішою і 
найближчою людиною.

Вік: 43 роки.
Діти: Ельвіра 13 років і Каріна 8 років
Надихає: сім’я
Кредо :дарувати радість іншим,і ти 
побачиш, що радість окриляє.
Бути мамою важко. Але це чудово. 
Коли маленькі рученята обіймають 
тебе, прагнуть любові та ласки, ти 
бачиш у своїх дітях цілий безмежний 
світ. Це неможливо описати словами, 
передати текстом. Це той Всесвіт, який 
перекреслює усі негаразди, дарує 
надможливості і відкриває скриньку із 
запитанням: «Що таке щастя?»

Вік: 42 роки
Діти: син Дмитро 21 рік, Єлизавета 12 років
Надихає: родина
Кредо: не дратуй інших і сам не гні-
вайся, ми гості в цьому тлінному світі. 
І якщо щось не так – змирися! Будь 
розумнішим і посміхнися. Холодною 
думай головою. Адже у світі все зако-
номірно: зло, випромінюване тобою, 
до тебе повернеться неодмінно.
Бути мамою – стати мамою рідною  
для когось, довірив мені Бог. І я при-
йняла як винагороду безцінний дару-
нок з небес, і мамі для щастя не треба 
ані шуб, ані перснів, ані чудес.

Вік: 31 рік
Діти: Тетяна 12 років, Євгенія 9 років
Надихає:діти та чоловік
Кредо:якщо ти не можеш змінити 
ситуацію, то зміни ставлення до неї.
Бути мамою – це кожен день бачити 
щасливі посмішки моїх діточок.

Світлана Покрасова

Наталія Гладій

Анна Лівіцька

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

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

•	 Бармен-официант в	кафе	Терасса	(с.	Станишовка).	Воз-
можно	 без	 опыта	 работы.	 Обучаем.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	Подвоз.	067)9366992,(063)1829869

•	 Бармен-официант с	 о/р	 приглашается	 на	 постоянную	
работу	в	кафе-ресторан.	Честность,	ответственность.	Укра-
инская	 и	 европейская	 кухня.	 Место	 работы:	 Ирпень,	 улица	
Мира,	 16.	 Иногородним	 возможно	 предоставление	 жилья.	
Звоните!	067)5085541

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

•	 Бетонщики требуются	на	строительство	в	 г.	Одессе.	З/п	
высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	предостав-
ляем	бесплатно	098)3524683,(050)5465058

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

•	 Бригадир запрошується	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронівський	
хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	 Офіційне	
працевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	
продукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безко-
штовне	підвезення	з\на	підприємст	050)3176131,(067)2157130

•	 Бульдозерист на	авто	С-170	срочно	требуется	для	работы	
в	Киевской	области.	Хорошие	условия	работы.	Жильё	пред-
оставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

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

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

•	 Вальцовщик срочно	 требуется	 на	 производство	
строительных	материалов	в	цех	по	металлообработке.	Опла-
та	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 потрібен	на	постійну	роботу	на	підприємство,	
що	здійснює	професійне	прасування	 (Київська	обл.,	Борис-
пільский	р-н.,	с.	Щасливе).	Заробітна	плата:	ставка	+	бонуси.	
Іногороднім	надаємо	житло	097)8032475

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

•	 Вантажники запрошуються	 на	 роботу	 в	 МегаМаркет	 (м.	
Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	гурто-
житок,	забезпечуємо	формою	та	харчуванням.	096)8749265

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

•	 Вантажники на	постійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	
Графік	роботи	 і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	ін-
формацією	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).	Офіцій-
не	працевлаштування.	Повний	соцпакет.	Спец.	одяг.	Безко-
штовне	житло.	050)3872155,(050)4263716,(096)2309192

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

•	 Верстатник на	підприємство	на	постійну	роботу.	Робота	в	
м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються	по	телефону	або	при	
співбесіді.	068)9562918

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

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

•	 Відкриття візи+надання	 роботи	 в	 Польщі,	 Німеч-
чині,	 Естонії,	 Канаді,	 Ізраїлі	 (5	 років),Чехії	 (від	 3міс).	
0674550664,0996348031

•	 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.	трудоустрой-
ство.	Помощь	в	получении	тахографа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	
07.05.2012г,	 выдана	МТСПУ	095)9441000,(097)0803322,(044
)5597088

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

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

•	 Водители международных	 перевозок	 требуются	 в	 тран-
спортную	 компанию.	 О/р	 обязателен.	 З/п	 договорная.	 На-
личие	 водительских	 прав	 кат	 Е.	 Выгодные	 условия	 труда	
067)4123922Андрей

•	 Водители на	авто	10	т.	на	производственное	предприятие	
в	Киевской	области,	Макаровский	р-н,	село	Забуянье.	Заро-
ботная	плата	от	8000	грн.	050)8251159Наталья

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

•	 Водитель автопогрузчика	 (кара)	 срочно	 требуется	 на	
склад	стройматериалов.	Г/р	с	Пн.-Пт.	8.00-19.00,	Сб.	с	8.00-
17.00.,	Вс.-выходной.	З/п	4500грн	098)1081610Светлана

•	 Водитель в	ресторан.	Предоставляется	легковой	автомо-
биль	пежо,права	кат.В.	Выполнение	поручений	руководства,	
развоз	персонала	ресторана.	З/п	от	5000	грн.	ЦТ	Актив-Биз-
нес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	мага-
зин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	 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	(	на	прицеп).	Работа	по	Украине	(команди-
ровки).	Заработная	плата	-	сдельная,	достойна.	Желательно	
с	опытом	работы.	067)4101352,335029

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

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

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

•	 Водитель кат.С,	Е	срочно	требуется	на	базу	стройматери-
алов.	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоустройство.	
Оплата	высокая	098)1081610

•	 Водитель на	КамАЗ	срочно	требуется	для	работы	в	Киев-
ской	области.	Хорошие	условия	работы.	Жильё	предоставля-
ем.	З/п	50грн/час	067)6568976

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

•	 Водитель-экспедитор срочно	 на	 склад	 в	 г.	 Киев.	
Стабильные	 выплаты.Официальное	 оформление.	 Без	
вредных	 привычек,	 ответственность	 и	 трудолюбие.	 Пред-
оставляется	жилье	044)2201802,(097)8388283

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

•	Водії	 далекобійники	 по	 Україні.	 м.Тернопіль	
0503770066,0504375912

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

•	 Водії кат.	С	на	вантажні	авто	MAN,	Mercedes	на	комуналь-
не	підприємство	в	м.	Київ.	З/п	від	10000	грн.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	Повний	соцпакет.	Спец.	одяг.	Безкоштовне	
житло	096)2309192,(050)4263716,(050)3872155

•	 Водії категорій	В,С,Е	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

•	 Водій (всі	 категорії)	 запрошується	на	роботу	на	ПАТ	Ми-
ронівський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	
Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 щомі-
сячна	премія,	продукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	
птиці,	безкоштовне	підвезення	з\	067)2157130,(050)3176131

•	 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	устатку-
вання	Надається	інструмент,	спецодяг,	житло	Вчасна	випла-
та	з/п,	оплата	погодинна	050)3813688Сергій

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

•	 Водій кат.	"В",	"С",	"Е"	067)2854182

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

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

•	 Водій навантажувача	 та	 автотранспортних	 засобів	 кат	
”В”,	 “С”,”Е”	 ,	 (д/р	 від	 1	 року)	 на	 підприємство,	 що	 розвива-
еться.	 Робота	 в	 м.	 Обухов,	 Київська	 обл.	 Можлива	 робота	
вахтовим	 методом.	 Виплата	 з/п	 без	 затримки	 2рази	 на	 мі-
сяць.	 Надаємо	 місце	 для	 проживання	 045)7250532відділка-
дрів,(067)8426544,(09

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

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

•	Германия(ГанноВер,ГамбУрГ).	лоГисТич.	склады.	
(прод-Во,	 быТ.химия,Техника).	 Треб.	 мУж.	 оТ	 20-
50леТ.	 опыТ	 рабоТы	 не	 обяз.(проВодиТся	 обУч.).	
График	8-10ч.	жилье	предосТ.	со	Всеми	УдобсТВа-
ми.	доВозка	до	месТа	рабоТы	0955396869

•	 Горничная для	уборки	квартир	в	г.Киев	.	З/п-4000	-	5000	
грн.	 Вахтовый	 метод	 работы.	 Жилье	 предоставляется.	 За	
подробной	 информации	 звоните:	 Пн.-Пт.	 с	 9:00	 до	 18:00	
063)5123471Людмила

•	 Горничная требуется	в	отель	Рейкарц	Житомир.	Офици-
альное	оформление,	бесплатные	обеды.	Г/р	5/2.	Оплата	до-
стойная.	067)6261195Дарина

•	 Горничная требуется	на	сезонную	работу	 (в	период	с	10	
мая	 по	 30	 сентября)	 в	 гостиничный	 комплекс	 пгт	 Затока	
(Одесская	область).	Зароботная	плата	5000	грн/месяц.	Жи-
лье	и	питание	предоставляется.	067)7100474

•	 Грузчик (-ки)	срочно	требуется	на	склад	стройматериалов.	
Г/р	с	Пн.-Пт.	8.00-19.00,	Сб.	с	8.00-17.00.,	Вс.-выходной.	З/п	
4000грн	098)1081610Светлана

•	 Грузчик -	отборщик	срочно	в	сеть	магазинов	в	городе	Жи-
томире.	 Опыт	 работы	 обьязателен.	 График	 работы	 и	 заро-
ботная	плата	при	собеседовании	067)4113013

•	 Грузчик в	торговую	компанию	(г.	Житомир).	Без	вредных	
привычек!	Хорошие	условия	труда.	Зароботная	плата	и	гра-
фики	работы	оговариваются	при	собеседовании	(ул.	Ватути-
на,	91/1)	067)4121994,(067)4110539

•	 Грузчик срочно	на	склад	в	г.	Киев.	Стабильные	выплаты.
Официальное	 оформление.	 Без	 вредных	 привычек,	 ответ-
ственность	 и	 трудолюбие.	 Предоставляется	 жилье.	 т	
097)8388283,(044)2201802

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

•	 Грузчики на	склад	мороженного.	Ответственность,	внима-
тельность.	Разгрузка	/	погрузка	товара.	Г/р	с	14.00	до	22.00,	
сб,	 вс-	 вых.	 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).	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Грузчики опыт	работы	необязателен.	Обучение	в	процес-
се	 работы.	 Г/р	 с	 8.00	 до	 17.00,	 сб,	 вс	 -	 выходные.	 З/п	 при	
собеседовании	096)8081250,447919

•	 Двірники потрібні	в	ОСББ	Михайла	Грушевського.	Деталі	
обговорюються	362713,(063)1284636

•	 Двірники Стабільна	зарплата,	оплата	проживання	та	про-
їзду.Робота	в	м.	Київ	073)3403939,(066)3403939,(097)340393
9

•	 Дизайнер -конструктор	 меблів	 терміново	 потрібен	 в	 ПП	
Житомирмеблі.	 Д/р	 обов’язковий.	 Г/р	 нормований.	 Повний	
соцпакет.	 Г/р	 нормований.	 Вигідні	 умови	 праці.	 З/п	 при	
спiвбесiдi	067)9393180,473995

•	 Диспетчер медицинский	 центр.	 Мед.образование,	 вни-
мательность.	Возраст	значения	не	имеет.	Запись	клиентов,	
консультации.Г/р	 дневной,	 по	 8	 часов.	 З/п	 от	 4000	 грн.	 ЦТ	
Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Що-
рса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	дв	552086,(067)5884282,(09
3)2401847

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

•	 Домработница без	 вредных	 привычек	 аккуратность,	
ответственность.	З/п	и	Г/р	обговариваються.	097)2887783

•	 Домработница с	 проживанием.	 Уборка,	 стирка,	 глажка,	
готовка	 еды,	 покупка	 продуктов.	 З/п	 от	 5000-6000грн.	 Бе-
сплатное	жилье	со	всеми	удобствами	+	питание.	КА	Вакан-
сия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоустрой-
ство	бесплатное	067)4545292,(063)4459909

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

•	 Домработница. Полная/частичная	 занятость.	 Порядоч-
ность,	трудолюбие,	желание	работать.	Возрастных	ограниче-
ний	нет.	З/п	300-400	грн./в	конце	дня.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	
вход	со	двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	 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	фер-
му	(в	с.Старе,	Бориспільського	р-ну	у	Київській	області).	За	
потреби-	житло.	067)7664854

•	 Доярки потрiбнi	 на	 фермерське	 господарство.	 Офіційне	
працевлаштування.	 За	 необхідності	 -	 надається	 житло.	 Рі-
вень	з/п	та	г/р	визначається	по	результатам	співбесіди	з	ке-
рівником	господарства	067)4673812Леся

•	 Експедитор (повна	 зайнятість)	 терміново	 потрібен	
для	 доставки	 кондитерських	 виробів	 у	 м.Житомирі.	 З/п	
5000грн+бонуси	097)7380810

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

РОБОТА
1. Робота 

1.1. Пропоную 
•	"ТорГоВый	дом	полякоВ"	приГлашаеТ	на	рабо-
ТУ	 ГрУзчикоВ	 и	 ВодиТелей-экспедиТороВ.	 пред-
осТаВляеТся	 жилье	 В	 Г.	 киеВ	 (склад	 и	 офис	 В	
Г.киеВ	на	Троещине).	0978388283

•	 EU-WORK Україна.	 Легальна	 роб.	 в	 Польщі.	 Вакан-
сії	 від	 прямих	 роботодавців.	 Польські	 нац.візи.	 Л.ДСЗ-
АЕ-637154-06.05.15.	0668832043

•	 Автоелектрик Терміново!	Г/р	нормований.	Деталі	обгово-
рюються.	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

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

•	 Автомойщицы (-ки)	срочно	требуются	в	г.Киев	на	постоян-
ное	место	работы.	Хорошие	условие	труда.	Опыт	работы	не	
обьязателен.	Полная	или	частичная	занятость.	Иногородним	
предоставляем	жилье.	З/п	от	4000-15000грн.	095)1640404,(0
63)8954850,(098)1080000

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

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

•	 Автослесарь срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работына	СТО	в	г.Житомире.	Опыт	работы	с	диагностичес-
кими	приборами,	поиск	неисправностей	в	системах	електро-
оборудования.	Полная	занятость,	официальное	трудоустрой-
ство	050)3320848Евгений

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

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

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

•	 Административный помощник	 для	 работы	 с	 документа-
цией	в	г.	Житомире.	Полная	или	частичная	занятость.	Офи-
циальное	оформление	063)6975332,(097)3574455

•	 Администратор в	 гостиницу	 и	 кафе-ресторан	 приглаша-
ется	 в	 гостинично-ресторанный	 комплекс.	 О/р	 обязателен.	
Место	 работы:	 Ирпень,	 улица	 Мира,	 16.	 Иногородним	 воз-
можно	предоставление	жилья.	Звоните!	067)5085541

•	 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	пла-
та	при	собеседовании.	067)4115782

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

•	 Адміністратор в	 готель	 хостел)	 у	 м.Києві.	 Заробітня	
плата	 від	 3500+%.	 Проживання	 на	 місці.	 Робота	 в	 м.Києві.	
068)5235944,(067)4456686

•	 Аниматоры в	 ресторан	 За	 городом.	 Опыт	 работы	
обязателен.г/р	с	Чт-	Вс,	з/п	4000грн.	Подвоз	после	работы.	
З/п	5	000	грн	096)7967493

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

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

•	 Арматурщик требуются	на	строительство	в	г.	Одессе.	З/п	
высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	предостав-
ляем	бесплатно.	050)5465058,(098)3524683

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

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

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

•	 Електрик запрошуються	на	роботу	на	ПАТ	Миронівський	
хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	 Офіційне	
працевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	
продукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безко-
штовне	підвезення	з\на	підприємст	067)2157130,(050)3176131

•	 Електрик на	 предприятие.	 Работа	 в	 г.	 Боярка	 (Киевская	
обл).	Иногородним	предоставляем	жилье.	067)4402321Алек-
сандрВикторович

•	 Електрогазозварник з/п	 своєчасна	 вул.	 Покровська,	 48	
420756

•	 Електрогазозварник запрошуються	на	роботу	на	ПАТ	Ми-
ронівський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	
Офіційне	працевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісяч-
на	премія,	продукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	пти-
ці,	безкоштовне	підвезення	з\на		067)2157130,(050)3176131

•	 Електрозварник терміново	 на	 постійне	 місце	 роботи	 на	
ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	Графік	ро-
боти	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Телефонувати	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,	принципо-
ві	електросхеми).	Провідний	європ.	виробник	ПрАТ"ВЕНТС".	
Гідні	 умови	 праці.	 З/п:	 відрядно-преміальна.	 Офіц.	 працев-
лаш.	 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	 мі-
сяць.	Надаємо	місце	для	проживання.	045)7250532відділка-
дрів,(093)5421719,(06

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	 електроус-
таткування	на	виробниче	підприємство	ТОВ	Житомирський	
картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленіс-
тю.	095)2806719,472064

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

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

•	 Завідувач продуктовим	 виробництвом	 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

•	 Збиральник корпусних	 меблів	 (порізчик	 ДСП)	 терміново	
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	випускників	МОДу.	
067)2649290

•	 Збиральник меблів	 терміново	 потрібен	 в	 ПП	 Житомир-
меблі.	 Д/р	 обов’язковий.	 Г/р	 нормований.	 Повний	 соцпа-
кет.	Г/р	нормований.	Вигідні	умови	праці.	З/п	при	спiвбесiдi	
473995,(067)9393180

•	 Зварювальник на	комунальне	підприємство	в	м.	Київ.	З/п	
від	10000	грн.	Г/р:	шестиденка.	Офіційне	працевлаштування.	
Повний	соцпакет.	Спец.	одяг.	Безкоштовне	житло.	050)38721
55,(050)4263716,(096)2309192

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

•	 Инспектор по	обучению	кадров	в	охранную	фирму.	Пред-
почтение	-	бывшим	военнослужащим	и	работникам	МВД.	48
0113,(096)6796950,(067)2173081

•	 Инспекторы по	проверке	ДВК	(дымовых	и	вентиляционных	
каналов)	 срочно	 требуются	 в	 компанию	 Эко-Дом.	 Ответ-
ственность,	 коммуникабельность.	 Дружный	 коллектив.	
За	 хорошую	 работу	 выдаются	 премии.	 З/п	 от	 4000грн	
097)9332023РоманАлександрович

•	 Каменщики Строительная	компания	приглашает	на	посто-
янную	работу.	Работа	в	Киеве.	Есть	вахта.	Жильем	обеспе-
чиваем.	Еженедельное	авансирование.	З/пл	выплачивается	
2	раза	в	мес.	З/п16000-20000грн	093)1274772,(066)8245613
,(099)5149501

•	 Каменщики требуются	на	строительство	в	г.	Одессе.	З/п	
высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	предостав-
ляем	бесплатно	098)3524683,(050)5465058

•	 Каменярі на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	висо-
ка,	від	виробітку.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	праців-
ників	житло	067)5081459Ірина

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

•	 Касир запрошується	на	роботу	в	МегаМаркет	(м.	Киiв.,	вул.	
Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	гуртожиток,	за-
безпечуємо	формою	та	харчуванням.	096)8749265

•	 Касири на	постійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	Гра-
фік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	інфор-
мацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Ірина

•	 Касири на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 ресторанів	
самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчання,	харчування,	гнуч-
кий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	по	тел	
098)5611948,(044)2236851

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

•	 Кассир требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 финансовую	
компанию.	Требования:	отсутствие	вредных	привычек,	 зна-
ние	 компьютера	 на	 уровне	 пользователя,	 опыт	 работы	 с	
деньгами,	 ответственность,	 честность,	 порядочность.	 099)3
652494,(068)7378367,(067)5722846

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

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

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

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

•	 Кладовщик срочно	требуется	на	склад	стройматериалов.	
Г/р	с	Пн.-Пт.	с	8.00-19.00,	Сб.	с	8.00-17.00,	Вс.-	выходной.	З/п	
от	5000грн	098)1081610Светлана

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

•	 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 запрошується	 на	 роботу	 в	 МегаМаркет	 (м.	
Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	гурто-
житок,	забезпечуємо	формою	та	харчуванням.	096)8749265

•	 Комірники на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	ви-
сока,	від	7000грн.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	праців-
ників	житло	067)5081459Ірина

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

•	 Кондитер (Помічник	кондитера)	запрошуємо	на	роботу	в	
МегаМаркет	(м.	Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	
Надаємо	 гуртожиток,	 забезпечуємо	 формою	 та	 харчуван-
ням.	096)8749265

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

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

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

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

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

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

•	 Кухар -мангальник	 в	 кафе	 (р-н	 Гідропарка).	 Терміно-
во!	 З/п	 своєчасна.	 Всі	 деталі	 обговорюються	 при	 зустрічі.	
096)8620779

•	 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.	Гра-
фік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	інфор-
мацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Ірина

•	 Кухар на	постійне	місце	роботи	 в	мережу	 ресторанів	 са-
мообслуговування	 в	 м.	 Київ.	 Графік	 роботи	 7/7,	 денні,нічні	
зміни.	Навчання,	харчування,	гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	
житло.	Тел	з	10.00-17.00	по	тел	044)2236851,(098)5611948

•	 Кухонні працівники	(прибиральниця).	Терміново!	Підвіз	до-
дому.	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.	Радо-
мишль,	вул.	Микгород,	71Іногородніх	забезпечуємо	місцем	в	
гуртожитку	(койко-місце)	067)4116488

•	 Лікар ветеринарної	медицини	запрошується	на	роботу	на	
ПАТ	 Миронівський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахо-
фабрика.	Офіційне	працевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	
щомісячна	премія,	продукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	
м’яса	птиці,	безкоштовне	підвезе	067)2157130,(050)3176131

•	 Логіст (неповна	зайнятість)	терміново	потрібен	для	достав-
ки	кондитерських	виробів	у	м.Житомирі.	З/п	5000грн+бонуси	
097)7380810

•	 Майстер деревообробного	цеху	на	підприємство	на	постій-
ну	роботу.	Робота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються	
по	телефону	або	при	співбесіді.	068)9562918

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

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

•	 Маляр срочно	на	часное	предприятие	в	г.Житомире.	Опыт	
работы	обязателен.	График	работы	и	зароботная	плата	ого-
вариваются	при	собеседовании	096)9848439Михаил

•	 Мастер маникюра-педикюра	срочно	требуется	на	условиях	
аренды	в	салон.	Клиенсткая	база	приветствуется.	Выгодные	
условия	работы.	Ждем	ваших	предложений!	097)5526403

•	 Мастер требуются	 на	 строительство	 в	 г.	 Одессе.	 З/п	
высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	предостав-
ляем	бесплатно.	050)5465058,(098)3524683

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

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

•	 Машиніст катка,	 автогрейдера,	 екскаватора	 ЗСХ	 в	 до-
рожньо-	 будівельну	 компанію	 м.Київа.	 Д/р	 від	 1	 року.	 Зна-
ння	принципу	роботи.	Надаємо	інструмент,	спецодяг,	житло.	
Вчасна	виплата	з/п.	Оплата	погодинна.	050)3813688Сергій

•	 Медсестра в	 медицинский	 центр.	 Мед.образование,	
аккуратность.	 Знание	 ПК.	 Проведение	 внутримышечных	
и	 внутривенных	 инъекций.	 Г/р	 сменный.	 З/п	 от	 4000	
грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	
офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	 Вольт,	 вход	 со	 двора).	
093)2401847,(067)5884282,552086

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

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

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

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

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еженедельно.	
Жильём	 обеспечиваем.	 093)3522103,(096)8785874,(067)409
0801

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

•	 Менеджер по	 продажам	 стройматериалов	 срочно	 требу-
ется	 на	 постоянную	 работу.	 Г/р	 с	 Пн.-Пт.	 8.00-19.00,	 Сб.	 с	
8.00-17.00.,	Вс.-выходной.	Дополнительная	информация	при	
собеседовании.	098)1081610Светлана

•	 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

•	 Метролог запрошується	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронівський	
хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	 Офіційне	
працевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	
продукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безко-
штовне	підвезення	з\на	підприємст	067)2157130,(050)3176131

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

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

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

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

•	 Мойщица (-ик)	 уборщица	 срочно	 требуется	 в	 ресторан	 в	
центре	г.Киева.	График	работы	с	Пт-	Вс,	з/п	250,00грн/день,	
оплата	каждый	день.	Предоставляем	жилье.	096)2471586Ел
ена,(095)4227573Дмитрий

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

•	 Монолітник на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	ви-
сока,	від	виробітку.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	пра-
цівників	житло	067)5081459Ірина

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

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

•	 Монтажники 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	двигателей	и	топливной	
аппаратуры.	 Диагностика,	 ремонт,	 обслуживание	 двигате-
лей	внутреннего	сгорания.	067)9400155,(067)7814683

•	 Моторист-ходовик Г/р	з	9-00	до	19-00.	З/п	договірна.	Ро-
бота	в	м.	Київ,	Дарницький	р-н.	Для	іногородніх	надаємо	жит-
ло.	Деталі	обговорюються.	098)2750483,(093)6294844

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

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	ви-
робів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Теле-
фонувати	с	9.00-18.00	519232,(097)5633057

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

•	 Начальник охраны	Вахтовый	метод	работы	-	15/15.Опла-
та	 от	 150-250	 грн/сутки.Доставка	 на	 объекты,проживание	
и	 частично	 питание..Сайт:	 http://gladgroup.com.ua	
073)0311440,(067)6573806

•	 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

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	 підприєм-
ство	G-stone.	Гідну	з/п	гарантуємо	(від	виробітку).	Перспекти-
ва	кар'єрного	росту.	Період	навчання	оплачується.	Місцезна-
ходження:	м.	Андрушівка,	Житомирської	обл.,	вул.	Лисенка,	
3	041)3621747,(041)3694926,(067)5038600Євг

•	 Оператор верстатів	 з	ЧПУ	пресу	 з	ПУ.	Провідний	європ.	
виробник	 ПрАТ"ВЕНТС".	 Гідні	 умови	 праці.	 З/п:	 відрядно-
преміальна.	Офіц.	працевл.	Холостякам	–	сприяння	в	посе-
ленні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	0444063626,	
0503868659
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•	 Оператор виробничої	лінії	(харчова	продукція)	на	ПАТ	Пи-
во-безалкогольний	 комбінат	 Радомишль.	 Офіційне	 працев-
лаштування.	Гарні	умови	праці.	Резюме	надсилати	за	адре-
сою:	 batsuk@ppb.com.ua.	 м.	 Радомишль,	 вул.	 Микгород,	 71	
Іногородніх	забезпечуємо	місцем	в	гу	067)4116488

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

•	 Оператор пульта	управления	срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу.	Г/р	нормированный.	Дополнительная	информа-
ция	при	собеседовании	098)1081610Светлана

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

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

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

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

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

•	 Официантки (-ты)	с	о/р	в	пивную	ресторацию.	Срочно!	Г/р	
2/2.	З/п	договорная.	Есть	подвоз,	питание.	Возможно	офици-
альное	трудоустройство.	067)9175593,(093)0394961

•	 Официантки (-ты)	 срочно	 требуется	 в	 кафе	 (центр	 горо-
да).	О/р	обязателен.	Хорошие	условия	работы.	Своевремен-
ную	оплату	гарантируем	067)3454224

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

•	 Официанты с	 о/р	 на	 зал	 и	 летник	 в	 кафе	 (ул.	 Михай-
ловская).	 Стажировка	 и	 обучение	 -	 2-3	 дня.	 З/п	 достой-
ная	 (ставка+%+чаевые).	 Выплачиваем	 своевременно.	
Постоянный	 поток	 клиентов	 -	 работы	 много!	 Подробности	
при	собеседовании.	063)7770909

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

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

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

•	 Офіцiант (-ка)	в	Casual	cafe	 "Мандри"	Адреса:	вул.	Пере-
моги,	1	в	дружний	колектив	потрібен.	Що	ти	отримаєш	вза-
мін?	-	Оплачуване	страхування	-	змінний	графік	роботи	-	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	проїзд	
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.	Термі-
ново!	050)4632305НаталяВолодимирівна,(067)9400

•	 Офіціанти (-ки)	на	постійне	місце	роботи	в	мережу	ресто-
ранів	самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчання,	харчування,	
гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	по	
тел	044)2236851,(098)5611948

•	 Офіціанти (-ки)	терміново	потрібні	в	ресторан	Пан	Марци-
пань.	Досвід	роботи	не	має	значення,	проводимо	навчання.	
Заробітня	плата	висока.	096)3519420

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

•	 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	 по-
верх,	оф.170.	063)8115539,(050)5192401,(068)2041982

•	 Охоронники запрошуються	 на	 роботу	 в	 МегаМаркет	 (м.	
Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	гурто-
житок,	забезпечуємо	формою	та	харчуванням.	096)8749265

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

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

•	 Охоронники кваліфіковані	 з	 досвідом	 роботи	 в	 охо-
ронне	 підприємство.	 З/п	 стабільна	 та	 своєчасна.	 По-
вний	 соцпакет.	 Деталі	 при	 співбесіді.	 Робота	 в	 м.	 Києві	
044)5864175,(068)7077330

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

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

•	 Охоронники Прямий	 роботодавець.	 Вахта	 -	 30/15	 днів.	
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	безко-
штовно.	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	Київській	
області	 терміново	 потрібні	 охоронці!	 Графік	 роботи	 вахтовим	
методом,	заробітна	плата	від	2700	до	6000	грн.,	формою	і	жит-
лом	забеспечуємо!	0971901462

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

•	 Охоронці в	охоронну	фірму	з	перспективою	кар	єрного	зрос-
ту	на	начальника	зміни	та	начальника	охорони.	З/п:	1900-5000	
грн/месяц.	Вахта-14/14	днів.	Робота	в	Житомирі	та	області,	м.	
Києві	та	області.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	роботодав-
ця.	Офіційне	прац	480113,(096)6796950

•	 Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	проїзд	та	про-
живання	за	рахунок	фірми.Надаємо	форму	097)6172727,(093)5
446440,(067)9439760

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

•	 Охоронці на	постійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	Гра-
фік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	інформа-
цією	звертатися	з	9.00	до	18.00	за	

•	 Охоронці на	постійне	місце	роботи	в	мережу	ресторанів	са-
мообслуговування	в	м.	Київ.	Графік	роботи	3/3,	2/4.	Навчання,	
харчування,	гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	Тел	з	10.00-
17.00	по	тел	044)2236851,(098)5611948

•	 Охоронці на	роботу	в	м.Київ.Відсутність	судимостей,	бажана	
служба	в	армії,	охайний	зовнішній	вигляд,	хороша	фізична	підго-
товка.	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 Чоловіки	 та	 жінки	 запрошуються	 на	 роботу	 в	
охорону	 фірму	 "ГЛАД	 ГРУП".Вахтовий	 метод	 роботи	 -	 15/15.
Оплата	 від	 150-250	 грн/доба.Доставка	 на	 об'єкти,проживання	
та	 частково	 харчування..Сайт:	 http://gladgroup.com.ua	
067)6573806,(073)0311440

•	 Охранник в	общежитие.	Возрастных	ограничений	нет,	вни-
мательность,	 дисциплинированность.	 Слежение	 за	 порядком.	
Г/р	 сутки	 через	 трое.	 З/п	 3500	 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

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

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

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

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

•	 Охранник срочно	 требуются	 на	 завод	 в	 г.Белая	 Церковь.	
Мужчины/женщины.	Без	судимостей.	Вахта	15/15,	30/15.	Жильё	
предоставляем	бесплатно.	З/п	5150грн	за	полную	вахту.	067)91
10959,(098)6483757,(050)2396115

•	охранник.	зп	4000	Грн.	0952858119

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

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

•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 постоянную	 работу	 для	
охраны	ресторана	и	магазина.	Работа	только	в	ночное	время.	
З/п	при	собеседовании.	097)4384777НатальяВалериевна

•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 постоянную	 работу.	
Обьекты	в	г.Киев.	Графики	работы:	1/3,	2/4,	4/2.	Вахтовый	ме-
тод	работы	7/7,	15/15	суток.	Жильём	обеспечиваем	бесплатно.	
З/п	высокая	и	своевременная.	067)6587900,(067)4077279,(099
)7078467

•	 Парикмахер срочно	требуется	на	условиях	аренды	в	салон.	
Клиенсткая	 база	 приветствуется.	 Выгодные	 условия	 работы.	
Ждем	ваших	предложений!	097)5526403

•	 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)2943860Ірина

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

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

•	 Пилорамщики (бригада	 пилорамщиков)	 срочно	 требуются	
на	 работу	 в	 Коростышевский	 р-н	 Житомирской	 области.	 Без	
вредных	 привычек.	 Жильё	 предоставляется.	 Официальное	
трудоустройство.	З/п	от	8000грн	097)4178848НиколайИванович

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

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

•	 Підсобні робочі	 запрошуються	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронів-
ський	хлібопродукт,	СТОВ	Старинська	птахофабрика.	Офіційне	
працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 щомісячна	 премія,	
продукція	 власного	 виробництва	 –	 6,5	 кг	 м’яса	 птиці,	 безко-
штовне	підвезення	з\на	під	067)2157130,(050)3176131

•	 Плотник (-ки)-столяры	 срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу.	 Г/р	 нормированный.	 Оплата	 при	 собеседовании	
067)2745423

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

•	 Повар в	ресторан	За	городом.	Опыт	работы	обязателен.г/р	
1/2,	 з/п	 от	 6000грн.	 Подвоз	 после	 работы.	 З/п	 5	 000	 грн	
096)7967493

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

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

•	 Повар приглашается	 на	 постоянную	 работу.	 Работа	
под	 Киевом	 вахтовым	 методом.	 Жилье	 предоставляется.	
050)3108938Анатолий

•	 Повар с	 о/р	 в	 кафе	 (ул.	 Михайловская).	 З/п	 достойная,	
выплачиваем	 своевременно.	 Постоянный	 поток	 клиентов	 -	
работы	много!	Подробности	при	собеседовании.	063)7770909

•	 Повар с	о/р	в	пивную	ресторацию.	Срочно!	Г/р	2/2.	З/п	дого-
ворная.	Есть	подвоз,	питание.	Возможно	официальное	трудоу-
стройство.	093)0394961,(067)9175593

•	 Повар с	 о/р	 требуется	 в	 ресторан	 Примавера.	 Достойная	
оплата,	официальное	оформление.	Г/р	посменно	по	12	часов.	
067)6261195Дарина

•	 Повар срочно	требуется	в	кафе	У	Ольги.	О/р	приветствуется.	
Хорошие	условия	работы.	Оплата	от	3500грн	097)5793441Оль-
га

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

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

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

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

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

•	 Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	Стабільна	
з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	навчан-
ня.	Допомога	з	житлом.	067)2738128,(093)3815025,(099)044182
4

•	 Полировщик камня.	Зароботная	плата	от	7000	грн	(ставка	+	
тариф	45	грн/м2).	Цех	находится	в	с.Сингуры,	Житомирский	р-н	
(15	мин.	маршруткою	от	остановки	Музыкалка).	Подробности	
оговариваются.	067)3408656

•	 Полировщик срочно	требуется	на	постоянное	место	работы.	
Хорошие	условия	труда.	Высокая	и	своевременная	выплата	з/п.	
Инагородним	предоставляем	жилье.	Подвоз	к	месту	работы	за	
счет	работодателя.	097)4701101

•	 Польща.Офійне працевлаштув.Особисто	 відвідуємо	 місця	
праці.	Док.	на	6/12міс.(від	Воєводи)	візи.	Страхув,	анкети,	ре-
єстр.	0676705155

•	 Помічник кухаря	на	постійне	місце	роботи	в	мережу	ресто-
ранів	 самообслуговування	 в	 м.	 Київ.	 Навчання,	 харчування,	
гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	по	тел	
098)5611948,(044)2236851

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

•	 Помощник повара	 срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные	099)9439760,(097)7638729,(09
3)7439137

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

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

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

•	 Посудомийниця (-ик)	в	кафе	(р-н	Гідропарка).	Терміново!	З/п	
своєчасна.	Всі	деталі	обговорюються	при	зустрічі	096)8620779

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

•	 Посудомийниця (-ик)	на	постійне	місце	роботи	в	мережу	рес-
торанів	самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчання,	харчування,	
гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	по	тел	
044)2236851,(098)5611948

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

•	 Посудомойщица (-ик)	 в	 кафе	 (ул.	 Михайловская).	 З/п	 до-
стойная,	выплачиваем	своевременно.	Подробности	при	соби-
седовании.	063)7770909

•	 Посудомойщица (-ик)-уборщица	(-ик)	в	ресторан	(центр	го-
рода).	Детали	на	собеседовании	098)2831307,(067)5884070

•	 Посудомойщица в	 воинскую	 часть.	 Возраст	 значения	 не	
имеет,	трудолюбие.	Мойка	посуды.	Г/р	2/2	дня,	с	8.00	до	20.00.	
Бесплатное	 питание.	 З/п	 3200	 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

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

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

•	 Працівник лінії	 роздачі	 (кондитерський	 та	 хлібопекарський	
цех)	терміново	потрібні	в	ресторан	Пан	Марципань.	Досвід	ро-
боти	 не	 має	 значення,	 проводимо	 навчання.	 Заробітня	 плата	
висока.	096)3519420

•	 Працівник по	догляду	за	худобою	потрiбен	на	фермерське	
господарство.	 Офіційне	 працевлаштування.	 За	 необхідності	 -	
надається	житло.	Рівень	з/п	та	г/р	визначається	по	результатам	
співбесіди	з	керівником	господарства	067)4673812Леся

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

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

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

•	 Працівники запрошуються	 на	 сезонну	 роботу	 (збір	 ягід	 і	
плодів)	в	агрофірму.	Робота	в	Київській	області.З	квiтня	по	лис-
топад	 2017	 року.	 Надається	 житло	 та	 триразове	 харчування.	
067)5471495

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

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

•	 Прачка требуется	в	отель	Рейкарц	Житомир.	Официальное	
оформление,	бесплатные	обеды.	Г/р	5/2	с	8.00-17.00.	Достой-
ная	оплата	067)2439979Анастасия

•	 Прачки в	 г.Киев	 .	 З/п-4000	 -	 5000	 грн.	 Вахтовый	 метод	
работы.	 Жилье	 предоставляется.	 За	 подробной	 информации	
звоните:	Пн.-Пт.	с	9:00	до	18:00	063)5123471Людмила

•	 Прибиральники (чол./жін.)	 терміново	 потрібні	 на	 роботу	 в	
м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчування,	
спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	099)0441824,(093)381
5025,(067)2738128

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

•	 Прибиральники запрошуються	на	роботу	в	МегаМаркет	(м.	
Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	гуртожи-
ток,	забезпечуємо	формою	та	харчуванням.	096)8749265

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

•	 Прибиральники на	постійне	місце	роботи	в	мережу	рестора-
нів	самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчання,	харчування,	гнуч-
кий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	по	

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

•	 Прибиральники Стабільна	зарплата,	оплата	проживання	та	
проїзду.	Робота	в	м.	Київ	097)3403939,(066)3403939,(073)3403
939

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

•	 Прибиральниця (-ник)	 потрібна	 в	 ОСББ	 Михайла	 Грушев-
ського.	Деталі	обговорюються.	362713,(063)1284636
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•	 Приймальники товару	 на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	
магазинів.	Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	деталь-
ною	інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Ірина

•	 Продавец в	 круглосуточный	 павильен	 продовольственных	
товаров.	З/п	высокая	+	авынсы	(выплачивается	своевременно,	
без	задержки).	Г/р	-	1/2	суток.	Хорошие	условия	труда.	Дружес-
кий	колектив.	Подробности	оговариваются.	097)9869495

•	 Продавец в	продовольственный	магазин	на	постоянную	ра-
боту.	З/п	достойная.	Требования:	 о/р,	 порядочность,	желание	
работать.	Хорошие	условия	работы.	067)4102339,(067)4105711

•	 Продавец канцелярских	 товаров	 требуется	 на	 постоянную	
работу.	Знание	компьютера.	Г/р	с	8.00-20.00,	4	дня	рабочие,	2-	
выходных.	З/п	от	100-400грн/день.	Официальное	трудоустрой-
ство	097)4732914

•	 Продавец продовольственной	группы	товара	срочно	требу-
ется	на	постоянную	работу	в	магазин.	О/р	приветствуется.	Хо-
рошие	условия	работы.	Оплата	достойная.	097)5793441Ольга

•	 Продавец продовольственных	товаров	требуется	на	посто-
янную	 работу.	 О/р	 обязателен,	 знание	 кассового	 аппарата.	
Г/р:	1-ая	неделя	с	7.00-15.00,	2-ая	неделя	с	15.00-23.00	(подвоз	
на	такси),	3-я	неделя	-	выходной.	Офиц.	трудоустройство.	З/п	
3500грн	097)4732914

•	 Продавец сантехники.	 Ответственность,	 развитые	
коммуникативные	навыки.	Консультирование	и	обслуживание	
покупателей.	Г/р	с	8.00	до	18.00,	2	выходных.	З/п	6000-8000	грн.	
ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Що-
рса,	5а,	магазин	Вольт,	вхо	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Продавец срочно	требуется	в	водочный	отдел	продуктового	
магазина.	 О/р	 обязателен.	 Знание	 кассового	 аппарата.	 Г/р	 с	
7.00-21.00,	 нед./нед.	 Пл.Полевая.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	З/п	при	собеседовании.	067)3362256

•	 Продавец срочно	 требуется	 в	 кофейню	 Street	 Lunch.	 При-
готовление	 и	 продажа	 бургеров,	 шаурмы,	 чикен-роллов,	
кофе.	 Г/р	 с	 8.30-20.30,	 3/3	 дня.	 З/п	 около	 4000грн/месяц.	
067)1939814,(093)7627306Антонина

•	 Продавец срочно	требуется	в	продуктовый	магазин	 (центр	
города).	 Можно	 без	 опыта	 работы.	 Дневные/ночные	 смены.	
Оплата	договорная.	098)4474475

•	 Продавец срочно	требуется	на	бар.	О/р	приветствуется.	Хо-
рошие	условия	работы.	Оплата	достойная.	097)5793441Ольга

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

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

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

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

•	 Продавець прод.	товарів	(торговий	зал,	гастрономія)	запро-
шується	на	роботу	в	МегаМаркет	(м.	Киiв.,	вул.	Горького,	50).	
Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	гуртожиток,	забезпечуємо	фор-
мою	та	харчуванням	096)8749265

•	 Продавець продовольчих	 товарів	 та	 учні	 продавців	 термі-
ново	 потрібні	 в	 гастроном	 Пан	 Марципань.	 Досвід	 роботи	 не	
має	 значення,	 проводимо	 навчання.	 Заробітня	 плата	 висока.	
096)3519420

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

•	 Продавець продовольчих	товарів,	фрукти	(цитрус)	терміново	
потрібен	в	кіоск.	Д/р	бажаний.	Навчання	безкоштовне.	Можли-
ве	офіційне	працевлаштування.	З/п	при	співбесіді.	Адреса:	вул.
Щорса,	129	093)6537423

•	 Продавець-консультант (продовольча	 група	 товарів)	 тер-
міново	потрібні	в	гастроном	Пан	Марципань.	Досвід	роботи	не	
має	 значення,	 проводимо	 навчання.	 Заробітня	 плата	 висока.	
096)3519420

•	 Продавці-консультанти металопластикових	вікон	на	постій-
ну	роботу.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	іногородним	нада-
ємо	житло	068)5945636

•	 Продавцы выездной	торговли	продуктами	питания.	Заробот-
ная	плата	и	графики	работы	оговариваются	при	встречи.	Пред-
приятие	находится	в	г.	Житомир.	067)4121994,(067)4110539

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

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

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

•	 Продавцы-консультанты срочно	 требуются	 в	 связи	 с	 рас-
ширением	 сети	 магазинов.	 О/р	 желателен.	 З/п	 от	 3000	 до	
6000грн	063)5612379,(093)7994945

•	 Продавцы-консультанты срочно	требуются	на	постоянную	
работу	 в	 связи	 с	 расширением	 компании.	 З/п	 еженедельно.	
Жильём	 обеспечиваем.	 067)4090801,(096)8785874,(093)35221
03

•	 Промоутер терміново	потрібні	для	реклами	металопластико-
вих	вікон.	З/п	виплачується	кожного	тижня,	іногородним	надає-
мо	житло.	095)1745833

•	 Пропонується робота	"Охоронник"-	6400	грн.	за	місяць.	Вах-
товий	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	(новострой,	г.	Киев)	
098)1906319

•	 Прораб требуются	 на	 строительство	 в	 г.	 Одессе.	 З/п	
высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	предоставля-
ем	бесплатно.	098)3524683,(050)5465058

•	 Прорабы требуются	 в	 строительную	 компанию	 ЧАО	 ПМК-
6	 Полеськсельстрой.	 Профессионалам	 своего	 дела-	 з/п	 от	
15000грн.Всем	 предоставляется	 общежитие,	 спецодежда,	
полный	соцпакет	E-mail:	 pmc-6@ukr.net.	Киевская	обл.,	Боро-
дянский	р-н,	пгт	Немешаево.	Отдел	кадро	045)7741282,(099)6
878757,(050)6664040

•	 Птахівники запрошуються	на	роботу	на	ПАТ	Миронівський	
хлібопродукт,	СТОВ	Старинська	птахофабрика.	Офіційне	пра-
цевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	про-
дукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безкоштовне	
підвезення	з\на	підприєм	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,	 строительство,	
семьи,	 супермаркеты,	 з/п	от	50000грн.,	 проживание,	 страхов-
ка	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,	 коммуникабельность	 и	
раскрепощенность	 приветствуются.	 Высокий	 доход,	 выплаты	
ежедневные,	з/п:	2000-5000	грн	в	неделю.	Жилье	предоставля-
ем.	Гибкий	индивидуальный	график.	098)4114444,(099)4379911

•	 Работа В'	язальниця.	З/п	до	5000	грн.	Робота!	У	звязку	з	роз-
ширенням	в-ва	(шкарпетки)	терміново	проводиться	набір	спів-
робітників.	Д/р	необовязковий.	Навчаємо.	098)9956120

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

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

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

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

•	 Работа Кассир-операционист	срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу	на	предприятие.	О/р	приветствуется,	обучаем.	Воз-
можно	студенты.	Базовое	знание	ПК,	быстрая	обучаемость.	Г/р	
посменный,	 2/2.	 Официальное	 трудоустройство.	 Оплата	 при	
собеседовании.	096)9497541

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

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

•	 Работа Оператор	РБУ	в	компанию	ЧАО	ПМК-6	Полеськсель-
строй.	Всем	предоставляется	общежитие,	спецодежда,	полный	
соцпакет	 E-mail:	 pmc-6@ukr.net.	 Киевская	 обл.,	 Бородянский	
р-н,	пгт	Немешаево.	Отдел	кадров:	045)7741282,(099)6878757
,(050)6664040

•	 Работа Оператори	складально-пакувальної	машини	терміно-
во	потрібені	в	ПАТ	ЗЗБК	 ім.	С.Ковальської.	Офіційне	працев-
лаштування.	Заробітна	плата	від	10000грн	Соцпакет,	надаємо	
житло.	044)2390784,(050)3863138

•	 Работа Поломойщик	в	Торговый	Центр.	График	работы	5/2	(	
ночные	смены).	З/п-	2400	грн.	067)8777756Людмила

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

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

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

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

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

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

•	 Работа Технолог	в	компанию	ЧАО	ПМК-6	Полеськсельстрой.	
Профессионалам	 своего	 дела-	 з/п	 от	 15000грн.Всем	 пред-
оставляется	общежитие,	спецодежда,	полный	соцпакет	E-mail:	
pmc-6@ukr.net.	Киевская	обл.,	Бородянский	р-н,	пгт	Немешае-
во.	Отдел	кадров:	045)7741282,(099)6878757,(050)6664040

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

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

•	 Работники (-цы)	на	пилораму	в	производственно-строитель-
ную	компанию	в	г.	Киев.	Вахтовый	метод	работы.	З/пл	сдель-
ная,	от	6000	грн.	067)6575247Тимофей

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

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

•	 Работники в	 цех	 столярный	 срочно	 требуются	 на	
деревообрабатывающее	 предприятие.	 З/п	 от	 3000грн	
067)5930724

•	 Работница (-ик)	В	теплицы.	На	сельскохозяйственное	пред-
приятие	 A/Ф	 ''Весна''	 приглашаются	 на	 постоянную	 работу.	
Зарплата:	от	3000-4500	грн,	за	качественную	работу	-	премии,	
выплачивается	2	раза	в	месяц	Проживание	в	комнатах	обще-
жития	на	территории	предпри	067)2802066,(098)4546946

•	 Работница (-ик)	срочно	требуется	на	постоянную	работу	(р-н	
Богунии).	 Без	 возрастных	 ограничений.	 Дополнительная	 ин-
формация	при	собеседовании.	098)0158798

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

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

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

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

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

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

•	 Раздатчики листовок	срочно	требуются	на	постоянную	рабо-
ту	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еженедельно.	Жильём	
обеспечиваем.	067)4090801,(096)8785874,(093)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	 трудоустройство.	
Соц.пакет.	З/п	стабильная,	от	4000грн	067)3229835

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

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

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

•	 Разнорабочие на	стройку	в	компанию	ЧАО	ПМК-6	Полесь-
ксельстрой.	Профессионалам	своего	дела-	з/п	от	15000грн.
Всем	предоставляется	общежитие,	спецодежда,	полный	со-
цпакет	 E-mail:	 pmc-6@ukr.net.	 Киевская	 обл.,	 Бородянский	
р-н,	 пгт	 Немешаево.	 Отдел	 кадров	 050)3512471,(050)66640
40,(099)6878757

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

•	 Разнорабочие срочно	требуются	на	базу	отдыха	Гринвуд.	
Возможно	студенты.	 Г/р	 нормированный.	Хорошие	условия	
работы.	З/п	присобеседовании.	067)2017774

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

•	 Разнорабочие требуются	 на	 производственое	 предпри-
ятие.	З/п-	от	2000	 грн	в	неделю.	Работа	за	 городом.	Пред-
оставление	жилья	068)7482606

•	 Разнорабочие требуются	 на	 строительство	 в	 г.	 Одессе.	
З/п	 высокая.	 Официальное	 трудоустройство.	 Жилье	 пред-
оставляем	бесплатно.	050)5465058,(098)3524683

•	 Разнорабочий (Слесарь).	На	сельскохозяйственное	пред-
приятие	 A/Ф	 ''Весна''	 приглашаются	 на	 постоянную	 работу.	
Зарплата:	от	3000-4500	грн,	за	качественную	работу	-	премии,	
выплачивается	2	раза	в	месяц	Проживание	в	комнатах	обще-
жития	на	территории	предприяти	067)2802066,(098)4546946

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

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

•	 Різноробочі (з	 виконанням	 обов'язків	 двірника)	 потрібен	
в	 ОСББ	 Михайла	 Грушевського.	 Деталі	 обговорюються.	
063)1284636,362713

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

•	 Різноробочі На	будівництво	доріг	м.	Києві.	ДБУ-208.	Офі-
ційне	 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	домов-
леністю	095)2806719,472064,(095)2831112

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

•	 Різноробочі на	підприємство	на	постійну	роботу.	Робота	в	
м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються	по	телефону	або	при	
співбесіді.	068)9562918

•	 Різноробочі на	роботу	в	будівельну	компанію.	068)5945636

•	 Робітники виробничих	 професій.	 Провідний	 європ.	 ви-
робник	 ПрАТ"ВЕНТС".	 Гідні	 умови	 праці.	 З/п:	 відрядно-пре-
міальна.	 Офіц.	 працевлаш.	 Холостякам	 –	 сприяння	 в	 посе-
ленні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	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.	Встанов-
лення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальтування.	 Надається:	
інструмент,	спецодяг,	житло.	З/п	від	7000грн.	098)9061029,(
050)3398421,(066)8393711
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•	 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	Різ-
норобочі	на	будівництві,	швея,	пекар,	м	ясники	та	інші	вакан-
сії.	 Безкоштовне	 проживання.	 Візова	 підтримка.	 Деталі	 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-между-
народнику	кат.	"С",	"E"	с	чипом	Опыт	работы	не	менее	2	лет	
(страны	ЕС,	Турция,	Россия)	+37-126-336-448	 (Viber)	e-mail:	
zirka2003@bk.ru	073)0173753

робота. підприєМству потрібні фасувальниці-
пакувальниці. з/п від 3200 грн. 0509777109

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

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

•	 Санитарка-уборщица в	 медицинский	 центр.	 Возрастных	
ограничений	 нет,	 активность,	 трудолюбие.	 Уборка	 кабине-
тов,	коридоров.	Г/р	2/2	дня.	З/п	3200	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

•	 Сантехники по	 капельному	 орошению	 с	 о/р	 в	 рассадник	
(Киевская	 обл.).Жилье	 с	 удобствами.Наличие	 ксерокопий	
паспорта	и	кода.	Ранее	судимых	просьба	не	беспокоить.	З/п	
от	3500	до	6500грн	095)3693839,(097)9446264

•	 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	посто-
янную	работу.	Г/р	нормированный.	Оплата	при	собеседова-
нии.	067)2745423

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

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

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

•	 Сварщики требуются	 на	 строительство	 в	 г.	 Одессе.	 З/п	
высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	предостав-
ляем	бесплатно.	050)5465058,(098)3524683

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

•	 Сиделка. Ответственность,	 порядочность,	 умение	 гото-
вить	простую	домашнюю	пищу.	Уборка,	приготовление	еды.	
Помощь	бабушке.	З/п	от	30	грн/час.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	
вход	со	двора)	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Сиделки срочно	 приглашаются	 на	 постоянную	 работу.	
Можно	 с	 опытом	 работы	 и	 без.	 Разные	 графики	 работы.	
Агентство	096)7304025,(050)7362022

•	 Складальник виробів	Заробітна	плата	своєчасна,	від	4000	
грн	 Можливий	 підвіз	 автобусом	 336952,(067)4117632,(067)4
117631

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

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

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

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

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

•	 Слюсар -	 складальник	 (середня/техн.	 освіта).	 Провідний	
європ.	виробник	ПрАТ"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відряд-
но-преміальна.	Офіц.	працевлаш.	Холостякам	–	сприяння	в	по-
селенні.	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 запрошується	на	роботу	на	ПАТ	Миронівський	хлі-
бопродукт,	СТОВ	Старинська	птахофабрика.	Офіційне	працев-
лаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	продукція	
власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безкоштовне	підве-
зення	з\на	підприємство	050)3176131,(067)2157130

•	 Слюсар механоскладальних	 робіт.	 з/п	 своєчасна	 вул.	 По-
кровська,	48	420756

•	 Слюсар-електрик запрошується	на	роботу	на	ПАТ	Миронів-
ський	хлібопродукт,	СТОВ	Старинська	птахофабрика.	Офіційне	
працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 щомісячна	 премія,	
продукція	 власного	 виробництва	 –	 6,5	 кг	 м’яса	 птиці,	 безко-
штовне	підвезення	з\на	під	067)2157130,(050)3176131

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

•	 Слюсар-ремонтник терміново	 потрібен	 в	 ПАТ	 ЗЗБК	
ім.	 С.Ковальської.	 Офіційне	 працевлаштування.	 За-
робітна	 плата	 від	 10000грн	 Соцпакет,	 надаємо	 житло.	
050)3863138,(044)2390784

•	 Слюсарі з	 ремонту	 авто	 запрошуються	 на	 роботу	 на	 ПАТ	
Миронівський	хлібопродукт,	СТОВ	Старинська	птахофабрика.	
Офіційне	працевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	
премія,	 продукція	 власного	 виробництва	 –	 6,5	 кг	 м’яса	 птиці,	
безкоштовне	підвезення	з	050)3176131,(067)2157130

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

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

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

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

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

•	 Специалист по	подбору	персонала	Требуются	сотрудники	с	
о/р	кадровика.	Обучение	предоставляем.	Г/р	5-ти	дневка.	Опла-
та	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	інфор-
мацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Ірина

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

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

•	 Столяр (помічник	 столяра)	 терміново	 потрібен	 на	 постійне	
місце	робооти	в	м.	Житомирі.	Досвід	роботи	обов	язковий.	Гра-
фік	роботи	з	8.00-17.30.	Заробітня	плата	від	виробітку.	Візьме-
мо	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	 работу	 в	
г.Коростышев.	 О/р	 обязателен.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 от	
6000грн	097)5256851

•	 Строители всех	строительных	специальностей	срочно	требу-
ются	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	висотне	будів-
ництво.	З/п	висока!	Надаємо	житло	050)3754090,(044)5642263

•	 Стропальник на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	ви-
сока,	від	10000грн.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	праців-
ників	житло	067)5081459Ірина

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

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

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

•	 Технолог -	заведующий	производством	по	лесопереработке.	
Опыт	 работы.	 Опыт	 работы.	 З/п	 6000	 грн.	 Место	 работы	 -	 с.	
Сингуры,	Житомирский	р-н.	Г/р	нормированный.	Официальное	
трудоустройство	096)8665948

•	 Токар запрошується	на	роботу	на	ПАТ	Миронівський	хлібо-
продукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	 Офіційне	 працев-
лаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	продукція	
власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безкоштовне	підве-
зення	з\на	підприємство.	050)3176131,(067)2157130

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

•	 Токарь срочно	 требуется	 на	 Житомирский	 механический	
завод.	 Иногородним	 предоставляется	 жилье.	 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	двигателей	и	топливной	
аппаратуры.	 Диагностика,	 ремонт,	 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

•	 Торговый представитель	 с	 авто	 Желательно	 с	 опытом	
работы	в	активных	продажах	Компенсация	амортизации	авто	
З/п	12000	грн	066)3935597,(068)5458937,(063)7733665

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

•	 Тракторист з	досвідом	роботи	на	імпортній	техніці	в	компанію	
Агро-регіон.	Робота	в	Київській	та	Чернігівській	областях.	Офі-
ційне	 працевлаштування,	 висока	 заробітна	 плата.	 Надається	
гуртожиток,	харчування	067)2342944Тетяна

•	 Тракторист запрошується	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронівський	
хлібопродукт,	СТОВ	Старинська	птахофабрика.	Офіційне	пра-
цевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	про-
дукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безкоштовне	
підвезення	з\на	підприєм	050)3176131,(067)2157130

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

•	 Тракторист на	фермерське	господарство.	Офіційне	працев-
лаштування.	За	необхідності	-	надається	житло.	Рівень	з/п	та	г/р	
визначається	по	результатам	співбесіди	з	керівником	господар-
ства.	067)4673812Леся

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

•	ТребУеТся	Уборщица	Временно	на	24	дня.	подроб-
носТи	по	0633970879ольГа

•	ТребУюТся	 Уборщики	 В	 Г.киеВ!	 рабоТа	 посмен-
ная,	смены	днеВные	и	ночные	(на	Выбор),	помощь	
с	 жильем.	 предосТаВляеТся	 спецодежда.	 оплаТа	
проезда	до	киеВа.	з/Та	5000-6500	Грн.	0675268435

•	 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	своев-
ременная	093)4500709

•	 Уборщица (-ик)	 -горничная	 приглашается	 на	 постоянную	
работу	в	гостинично-ресторанный	комплекс.	Место	работы:	Ир-
пень,	улица	Мира,	16.	Иногородним	возможно	предоставление	
жилья.	Звоните!	067)5085541

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

•	 Упаковщик (Грузчик)	 -	 кондитерка.	 Посменно	 (день	 или	
ночь).	З/пл	от	260	грн/день.	Звоните:	067)8271332

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

•	 Фасадчики в	компанию	ЧАО	ПМК-6	Полеськсельстрой.	Про-
фессионалам	своего	дела-	з/п	от	15000грн.Всем	предоставля-
ется	общежитие,	спецодежда,	полный	соцпакет	E-mail:	pmc-6@
ukr.net.	Киевская	обл.,	Бородянский	р-н,	пгт	Немешаево.	Отдел	
кадров:	050)3512471,(045)7741282,(099)6878757

•	 Фасовщик сухих	строительных	смесей	срочно	требуется	на	
постоянную	 работу.	 Г/р	 нормированный.	 Дополнительная	 ин-
формация	при	собеседовании.	Т	098)1081610Светлана

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

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

•	 Формувальник залізобетонних	виробів	та	конструкцій	термі-
ново	потрібен	в	ПАТ	ЗЗБК	ім.	С.Ковальської.	Офіційне	працев-
лаштування.	Заробітна	плата	від	10000грн	Соцпакет,	надаємо	
житло.	044)2390784,(050)3863138

•	 Фрезеровщик (обработка	 гранита).	 Работа	 в	 г.	 Корости-
шев.	Возможно	предоставление	жилья.	Компенсация	проезда.	
Зароботная	 плата	 высокая.	 График	 работы	 нормированный.	
099)9119791

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

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

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

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

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

•	 Швеи требуются	 в	 г.Киев.	 Пошив	 корпоративной	 одежды.	
Индивидуальный	 отшив	 изделий.	 Зароботная	 плата	 от	 5	
000грн	 до	 10	 000грн.	 Иногородним	 помогаем	 с	 жильем.	
063)2371980,(096)5732402ВикторНиколаевич

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

•	 Шиномонтажник срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы	в	г.Житомире(р-н	Малеванки).	Опыт	работы	обьязате-
лен.	График	работы	1/1	неделю.	Зароботная	плата	и	дополни-
тельная	информация	по	

•	 Экскаваторщик на	JCB	4CX,	JCB	3CX	срочно	на	постоянное	
место	работы	в	с.Горенычи,	киевской	области.	З/п	от	6000грн.	
Предоставляем	безоплатное	жилье.	044)3313198

•	 Экскаваторщик на	 JCB-3СХ	 срочно	 требуется	 для	 работы	
в	 Киевской	 области.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Жильё	 пред-
оставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 
•	продам	 1-но	 ком.кВ.,	 12/12	 эТажей,	 43м/0м/0м,	
Г.жиТомир,	Ул.щорса.	цена	533	693	Грн.	0936296437

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 
•	продам	 2-х	 ком.кВ.,	 2/5	 эТажей,	 43м/27м/6м,	
Г.жиТомир,	 с.Высокая	 печь.	 цена	 284	 553	 Грн.	
0636848903

2.8. Продам будинки в передмісті 
•	 Будинок у	с.	Іванівка,	Полтавька	обл.	Ремонт	і	всі	зручнос-
ті,	2	гаражі,	госп.	споруди,	сад,	город	-	30	соток.	0990017447

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

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

2.16. Здам в оренду 
•	долГосрочная	аренда	помещения	сВободноГо	на-
значения,	91м/0м/0м,	Г.жиТомир,	ценТр,	Ул.большая	
бердичеВская.	цена	16200	Грн.	0980158736

•	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

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

1. Житловий будинок заг.пл. 176.0 м.кв., та земельна ділянка площею 0.05 га, за 
адресою: м.Житомир, пров. Джерельний, 3. Дата торгів: 10.05.2017 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №210442 (уцінено лот № 202427);

2. Житловий будинок пл. 301.8 кв.м., та земельна ділянка площею 0.1095 га, за 
адресою: м. Житомир, пров. Монолітний,7. Дата торгів: 10.05.2017 09:00. Дод.інформа-
ція: https://setam.net.ua. Лот №210449 (уцінено лот № 202422);

3. Приміщення цокольного поверху, заг.пл. - 304,8 кв.м, за адресою: м. Жито-
мир, вул. Офіцерська,20. Дата торгів: 12.05.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №210449 (уцінено лот № 202422);

4. Нежитлова будівля - матеріальний склад, заг. пл. 412,3 кв.м., за адресою: 
Житомирська обл., м Новоград-Волинський, вул. Потапова,7. Дата торгів: 15.05.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №210449 (уцінено лот № 202422).
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3. авто 

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

продаМ автоМобиль заз SeNS под выплату + 
каско. 0978959618

•	седан	Mercedes-Benz	e-class,	2005	Г.В.,	черный,	
1.8	л,	203	Тыс.км,	Г.Винница.	цена	292	945	Грн.	об-
мен	0683077784

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

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

•	комбайни	 зернозбиральні:	 "ВольВо",	 "клаас",	
"джон	 дір",	 "массей-ферГюсон",	 бУрякозби-
ральні,	 карТоплезбиральні,	 прес-підбирачі,	 на	
замоВлення	 із-за	 кордонУ,	 можлиВа	 досТаВка.	
0501849978,0987421737

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

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

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

•	 Косарки,гребки,оприскувачі,плуги,культиватори,ф
рези,борони,картоплекопалки,розсіювачі добрив(все-
Польща)+з/ч.	0667845959,0673908739

•	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

•	 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 

•	аВТозапчасТини:	немо;	берлінГо	08-	;	біпер,	бок-
сер	06-	;	аВео	Т200;	Vw	t4,t5,	cadY;	масТер	канГо;	
ВіВаро,	комбо;	добло;	конекТ,ТранзиТ;	IVeco.	адр.:	
razBorka-Bus.coM.ua.	0503780239;0977782120

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

•	аГрозапчасТини	 до	 зернозбиральних	 комбай-
ніВ,	 обприскУВачіВ,	 косарок,	 прес-підбирачіВ,	
карТоплезбиральних	комбайніВ,	карТоплесаджа-
лок,	копачок,	шини,	камери.	www.agrokoM.In.ua.	
(063)9628236,	0676713553,0992012978

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

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

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	сТроймаТери-
алоВ,	ВыВоз	мУсора.	0938436692,0976949302серГей

ракушняк від виробника за доступниМи ціна-
Ми. 0968898890,0508898890

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	 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

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

4.18. металопрокат. Куплю 
•	 Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83,	припой	ПОС-30,	ПОС-40,	ПОС-
61,	олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	 і	кількості.	Дзво-
ніть,	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

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

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

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	 Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	Економія	до	70%	
на	опаленні!	Економні	ел/радіатори,	керам.	панелі.	Вир.	Укра-
їна.	0675236614

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 
•	працюєТе	 неофіційно	 або	 поГана	 кредиТна	 іс-
Торія?	 ТелефонУйТе!	 кредиТ	 під	 15%	 річних	 до	

500000	 ГриВень.	 ГаранТія	 оТримання	 100%.	 ліц.	
нбУ	№92	оТ	10.10.11.	0992845630,0974536752

приватний зайМ. позики від 10 000 до 3 000 
000 грн. через нотаріальне офорМлення 
під 35% річних. вигідно, просто, реально. 
0956910963,0988068438

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

•	ГрУзопереВозки	 песок,	 щебень.	 ВыВоз	 мУсора	
аВТомобилями	зил,	камаз.	0969524540

•	 Навантажувачі КУН	на	базі	МТЗ,	ЮМЗ.	Нові.	Висота	під-
йому	4,5	метра	 і	вище.	Продаж.	Ремонт.	Доставка.	Ковш	1	
м3,	вантажопідйомність	1	тонна.	0977371292

6.13. Ремонт техніки 

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

6.17. Послуги. Iншi 

•	анТени	 сУпУТникоВі.	 більше	 100	 каналіВ.	 під-
ключення	 по	 жиТомирУ	 Та	 обласТі.	 Гаран-
Тія,	 обслУГоВУВання,	 прошиВка	 Та	 ремонТ.	
м.жиТомир,	 ВУл.ВіТрУка	 17б.	 сц	 полісся	 net.	
0963607722,0933129393,449131

•	допомоГа	 з	 працеВлашТУВанням.	 допомоГа	 У	
ВідкриТТі	робочих	Та	шенГен	Віз.	0680523644

•	 Зрізаємо дерева	у	важкодоступних	місцях.	Послуги	спец-
техніки:	вишка,	маніпулятор,	кран,	інше.	0973266874

коМпанія "леМар" надає консультації з отри-
Мання робочої візи та підбору вакансії в поль-
щі (з/п від 13 000грн до 30 000 грн). безкоштовна 
консультація. 0506851660, 0939031227,0973843973

•	 Консультації по	 працевлаштуванні	 за	 кордоном.	 Допо-
мога	 в	 оформленні	 робочих	 віз	 в	 Польщу,	 Чехію,	 Литву.	
068)9616316Олександр,,(098)7370380Людмил

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

•	 Професійний підхід	до	будь-яких	життєвих	ситуацій.	Ква-
ліфікована	 допомога,	 консультації	 та	 захист	 в	 питаннях	 і	
проблемах:	сім`ї,	дітей,	шлюбу,	кохання,	самотності,	бізнесу.	
Великий	досвід	роботи	на	відстані.	0673038478

•	 Швидке відкривання	віз	(мінімальна	предоплата).	Консуль-
тації	з	приводу	подальшого	працевлаштування.	Деталі	обго-
ворюються.	050)1980260

8. РіЗНе 

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

•	продам	саженцы	ГолУбой	ели,	3	Годичные,	40	
Грн./шТ.	оТ	50	шТ.	33	Грн./шТ.,	семена	В	добаВок.	
пересылка	по	реГионУ.	есТь	В	наличии	семена	11-
13	Грн.	0674317398,0636922249.

•	продам	 семена	 кУкУрУзы	 Monsanto	 (dekalB)	
дкс-3472	F1;	дкс-2960	F1,	посеВная	единица	=	17	кГ,	
80	000	шТ	В	мешке	=	1	Га;	форма	оплаТы	-	любая,	
более	50	п.е.-10%,	более	200	п.е.-20%	0688652674

8.11. Промислове обладнання. Продам 
•	 Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	вир-ва	шла-
коблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	полублоків,	трансп.облад-
нання,	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	кова-
них	виробів	та	м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	лавок.	Ковані	
лавки,	столи,	гойдалки,	decorzabor.prom.ua	0973588260

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

купуєМо відходи плівки полієтиленової, 
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",	 самови-
везення,	упаковка	біг-бег	або	пакети.	0981554242

8.23. інше. Продам 
•	задля	 УспіхУ	 ВашоГо	 закладУ!	 яскраВі,	 якісні,	
ВишУкані,	ВиГідні!	папероВі	Та	пласТикоВі	сТака-
ни,	 кришки,	 ТрУбочки,	 мішалки.	 каВа,	 Та	 Все	 до	
неї:	сиропи,	ТопінГи,	зефір.	PetroVka-horeca.coM.
ua	0674697103ВікТор.

•	продаєТься	 апараТ	 для	 ТаТУажа	 б/У	 MeI-
cha-3000.	сТан	Відмінний	плюс	піГменТи.	зВерТа-
Тися	за	Тел.:	0633970879,	0960972003	ольГа

8.24. інше. Куплю 
•	 Куп. лічильники	 Гейгера,	 Re-трубки.	 Радіолампи	 ГУ,	
ГИ,6н,6ж,6п,	в	т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Вакуум.кон-
денсатори.	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	мамонТа.	
Также	сТаринные	иконы,	карТины	до	1980	Г.,	ор-
дена,	 медали,	 книГи	 издан.	 до	 1917	 Г.,	 коньяки	
Времен	 ссср	 дрУГие	 предм.	 сТарины	 для	 соб-
сТВенной	коллекции	0503466068

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

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

•	 Куплю радіодеталі:	діоди,	транз.,	реле,	пускачі,	перемика-
чі.	Мікросхеми.	Осцилограф,	частотомір,	генератор,	процесо-
ри.	0677871227,0669991303

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

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

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

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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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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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

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

Профессиональное
утепление фасадов
Т. 097-67067-59

063-479-50-77

Ремонт компьютерной техники

Т.: 097-124-77-56, 063-933-40-32

Настройка офисных и домашних 
компьютеров, установка 
Windows 7, XP. Вызов мастера 
на дом.
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Гороскоп	на	тиждень	19	-	25	квітня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Досить сприят-

ливий період для ви-
рішення наболілих 

питань і запущених проблем. 
Вам може знадобитися допо-
мога родичів.

ТЕЛЕЦЬ
Емоційно напру-

жений тиждень. Дех-
то буде змушений вирішувати 
проблему, яка під силу тільки 
йому. І все ж бажано займати-
ся звичними, вже налагодже-
ними справами.

БЛИЗНЮКИ
Успіх можливий у 

всьому, до чого ви піді-
йдете з азартом і натхненням. 
Сконцентруйтеся на власних 
бажаннях.

РАК
Не соромтеся вико-

ристовувати свій розум 
та чарівність, вона зіграє не остан-
ню роль у досягненні успіху.

ЛЕВ
Досить непростий 

тиждень. Відмовтеся 
від дрібних і необов’язкових 
клопотів. Дійте залежно від 
обставин.

ДІВА
Вдалий час для ви-

рішення питань, які ви-
кликали певні труднощі. Події, 
які відбудуться на роботі, відво-
лічуть вас від негативних думок і 
подарують заряд оптимізму.

ТЕРЕЗИ
Озирніться на-

вколо себе, раптом 
комусь з вашого оточення по-
трібна допомога та підтримка. 
Не варто затягувати з вирішен-
ням проблем.

СКОРПІОН
Перед вами мо-

жуть відкритися 
перспективи додаткового за-
робітку. Можливі тимчасові 
труднощі.

СТРІЛЕЦЬ
Впевненість у своїх 

силах дозволить вам до-
сягти бажаного. У діло-

вому та особистому спілкуванні 
знадобиться посилений само-
контроль й уважність до деталей.

КОЗЕРІГ
Перш ніж погоджу-

ватися з привабливими 
пропозиціями, старайтеся все 
продумати і прорахувати. Не 
варто переоцінювати свої сили.

ВОДОЛІЙ
Прислухайтеся до 

своєї інтуїції, і знайде-
те необхідне рішення 

щодо вашого особистого жит-
тя. Якщо надійде цікава про-
позиція – не відмовляйтеся.

РИБИ
Буде багато рутинної, 

але термінової роботи. 
Щоб із цим усім впоратись, зна-
добиться кмітливість, вміння 
швидко приймати рішення. 

З незапам’ятних часів метели-
ки асоціюються з весною, красою, 
вічністю. Вони були символом 
безсмерття, щастя, вірності, лю-
бові, а деякі молодята  відпуска-
ють метеликів на весіллі замість 
голубів. Ці загадкові та безпере-
чно красиві істоти є джерелом 
поетичного натхнення і стали 
героями багатьох міфів та легенд.

●● Лепидоптерология – назва 
науки про метеликів.

●● Attakus Atlas – найбільший 
нічний метелик, якого можна 
сплутати з птахом, розмах його 
крил – 30 см.

●● Протягом життя самка ме-

телика відкладає близько 1000 
яєць.

●● Самки живуть довше ніж 
самці.

●● Метелики здатні розрізня-
ти жовтий, зелений і червоний 
кольори.

●● Метелики не чують. Зате 
відчувають вібрацію, яка допома-
гає їм розпізнати хижаків.

●● В Європі метеликами ми-
луються, а в Китаї, Індії, Півден-
ній Америці вони є ласощами.

●● Метелики – чудові запилю-
вачі. Але вважаються другою гру-
пою запилювачів. На першому 
місці – бджоли.

●● Відомо 165 тис. видів мете-
ликів. Кожен рік відбуваються 
нові відкриття – ентомологи ді-
знаються про нові види.

●● Метелики – гарні «ліки» від 
стресів. В цьому переконані лікарі 
Стокгольма. У клініках цього міс-
та є оранжереї з метеликами і кві-
тами, де пацієнти успішно прохо-
дять курси лікування від стресів.

●● Серед метеликів є хи-
жаки. Наприклад, Calyptra 
eustrigata. Їжа цих метеликів – 
кров тварин, яку вони видобу-
вають, проколюючи гострим 
хоботком покриви тварин. Хи-
жаками є тільки самці. 

цікаві факти про метеликів



«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

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

Форсаж 8
Жанр: бойовик, 
              кримінал, трилер
Пристебніть ремені - гонка 

триває. Гавана, Берлін, Нью-Йорк, 
для найкрутішою команди в світі 
немає нічого неможливого, поки 
вони разом. Але коли на їх шляху 
виявиться одна з найкрасивіших 
жінок на планеті і за сумісництвом 
королева кіберзлочинності, дороги 
друзів розійдуться.

Дружина 
доглядача зоопарку
Жанр:  драма, історичний
Польща, 1939 рік. За вікном Друга 

світова війна. Ян та Антоніна Забін-
ські були власниками великого Вар-
шавського зоопарку, але війна змінила 
все. Тепер вони ховають у клітках від 
нацистів євреїв. Більше того, кілька 
людей живуть навіть в самому будин-
ку подружжя. Щоб не видати себе, За-
бінські продовжують доглядати за ре-
штою звірів зоопарку.

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 філармонія

27 квітня
Початок о 18.30

25 квітня
Початок о 18.30


