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Їзда по колу: чого очікувати 
житомирським водіям  
від нового закону?  

З Житомира 
можуть зникнути трамваї   

«Свято на мільйон»: 
у скільки Житомиру 
обійдеться день Європи?

	Менш	як	за	місяць	до	Житомира	на	відзначення	
Днів	Європи	19-21	травня	з’їдуться	делегації	 
представників	країн	ЄС.	Але	в	яку	суму	такі	 
гостини	обійдуться	міському	бюджету? с. 11
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Ярослава Туктагулова

Пам’ятну дошку 
загиблому учаснику 
АТО Сергію Ковєшні-
кову відкрили 21 квіт-
ня у Житомирі.

Вшанувати	 пам’ять	 героя	
прийшли	рідні,	 побратими,	 од-
нокласники,	 учні	 та	 викладачі	
школи.	Відкривав	її	син	загибло-
го	–	Даниїл	Ковєшніков	разом	з	
кращим	учнем	школи	ЗОШ	№7	
Матвієм	Коренівським.

Син	 героя	 розповів,	 що,	 за	
словами	 побратимів,	 батько	 за-
гинув	 через	 вибух	 танка	 з	 не-
великої	 відстані,	 коли	 вони	 пе-
ресувалися	 колоною.	 Шансів	
вижити	 було	 небагато.	 Похо-
вати	 батька	 вони	 змогли	 лише	
за	 рік,	 коли	 його	 вдалося	 іден-
тифікувати	 за	 допомогою	 екс-
пертизи.	 «Я	дякую	керівництву	
школи	 за	проявлену	 ініціативу.	
Ми	 декілька	 разів	 цікавилися	
щодо	 відкриття	 такої	 дошки.	
З	 нами	 зв’язалося	 керівництво	
школи	 та	 повідомило	 про	 те,	
що	 є	можливість	 втілити	нашу	
ідею	 в	 життя.	 В	 першу	 чергу,	
це	 -	 пам’ять,	 бо	 конфлікт	 рано	
чи	 пізно	 закінчиться	 і	 ми	 в	 ці-
лому	будемо	пам’ятати,	що	була	
війна,	 гинули	 люди,	 це	 дійсно	
історія	 нашої	 сучасної	 країни.	
Дякую	всім,	що	прийшли».

Директор	школи	№7	Вален-
тина	 Чубінська	 пишається	 ви-
пускником	 і	 сумує	за	загиблим	
героєм:	 «Це	наш	учень	 і	 випус-
кник	 Сергій	 Ковєшніков.	 Він	
народився	 29	 грудня	 1962	 року.	
В	серпні	2014	року	він	загинув	в	
селі	 Червоносільське	 Донецької	
області,	 захищаючи	 нашу	 краї-
ну	від	окупантів.	Я	особисто	не	
знала	Сергія	Івановича.	Зі	спога-

дів	друзів	 та	однокласників,	 він	
був	 людиною	 життєрадісною,	
щирою,	щедрою	 і	 доброзичли-
вою.	 У	 травні	 2014	 року	 пішов	
добровольцем	 в	 АТО	 і	 був	 за-
рахований	до	батальйону	«Дон-
бас».	Йому	було	всього	52	роки,	
коли	він	загинув…»

Хвилиною	мовчання	присут-
ні	 вшанували	 пам’ять	 всіх	 жи-
томирян,	 що	 загинули	 під	 час	
проведення	 антитерористичної	
операції.

За	 словами	 завідувача	 сек-
тором	 державної	 служби	 в	
справах	 ветеранів	 та	 учасників	
АТО	 Валерія	 Логінова,	 зараз	 у	
Житомирській	 області	 четверо	
загиблих	 досі	 знаходяться	 на	
ідентифікації.	Батьки	та	рідні	у	
своєму	горі	не	хочуть	визнавати	
результати	 генетичної	 експер-
тизи.	 «Вдихайтесь	 у	 повітря…в	
ньому	 немає	 запаху	 тротилу,	
пороху,	крові,	поруч	з	собою	ви	
бачите	 цілі	 будівлі,	 ми	 там	 ба-

чили	не	просто	спалені	хати,	се-
лища	–	ми	бачили	загиблих,	хо-
вали	своїх	загиблих.	Вдивіться	у	
своє	майбутнє,	радійте	тому,	що	
ви	маєте	можливість	 вільно	ви-
словлювати	свої	думки,	навчати-
ся	там,	де	ви	бажаєте,	маєте	змо-
гу	виїхати	за	кордон,	навчатися	
там	і	жити	в	країні,	яку	оберете,	
бо	ви	–	вільні	люди,	а	Сергій	Іва-
нович	–	це	ціна	за	вашу	свободу	
вибору,	 він	 є	 одним	 з	 тих,	 хто	
віддав	своє	життя.	Найстрашні-
ше,	це	коли	батько	якоїсь	дити-
ни,	 наприклад,	 помирає	 в	 тебе	
на	 руках,	 а	 ти	 за	 2	 місяці	 три-
маєш	цю	дитину,	яку	він	бачив	
лише	протягом	 кількох	місяців	
свого	життя.	Це	ціна	війни,	ціна	
вашої	 свободи	 і	 майбутнього.	
Пам’ятайте	про	це»,	–	поділився	
Валерій	Логінов.

Меморіальну	 дошку	 освятив	
настоятель	Свято-Михайлівсько-
го	 кафедрального	 собору	 отець	
Богдан.	

Марина Михальчук

У Житомирі позна-
чають найнебезпеч-
ніші нерегульовані 
пішохідні переходи 
дорожніми знака-
ми зі світлодіодним 
освітленням.

Нещодавно	 у	 міській	 раді	
закупили	 50	 світлодіодних	
знаків,	 які	 протягом	 року	
розмістять	 на	 усіх	 небезпеч-
них	 ділянках	 міста.	 Такі	 до-
рожні	 знаки	 закупили	 через	
систему	«ProZorro»	у	березні.	
Вони	 мають	 яскраву	 підсвіт-
ку,	 тож	 у	 темну	пору	 доби	 їх	
набагато	 простіше	 помітити,	
а	 це	 може	 значно	 посилити	
безпеку	дорожнього	руху.

Заступник	 міського	 голо-
ви	Дмитро	Ткачук	наголосив,	

що	 такі	 знаки	 просто	 необ-
хідні	для	міста.
«З	 метою	 забезпечення	

безпеки	 дорожнього	 руху	
та	 зменшення	 кількості	 до-
рожньо-транспортних	 при-
год	 за	 участі	 перехожих	
необхідно	 встановлювати	
світлодіодні	 знаки	 над	 не-
безпечними	 пішохідними	
переходами.	 В	 минулому	
році	ми	вже	розмістили	де-
кілька	знаків.	Це	доволі	по-
зитивна	практика»,	–	розпо-
вів	Дмитро	Ткачук.

За	 допомогою	 такої	 нова-
ції	 водію	 простіше	 поміти-
ти,	 що	 він	 наближається	 до	
пішохідного	 переходу.	 Тобто	
здалеку	 помітно	 потенційну	
небезпеку,	 і	 що	 водію	 варто	
зменшити	швидкість.	Ще	 на-
дійнішу	 безпеку	 знаки	 ство-
рять	 там,	 де	 пішохідні	 пере-
ходи	не	регулюються.

КП	 «Міськсвітло»	 вже	має	
першу	партію	таких	знаків	та	
почало	їх	встановлювати.

нові світлодіодні 
знаки з’явились  
у Житомирі

У Житомирі відкрили 
меморіальну дошку 
загиблому герою АТО

У	четвер,	27	квітня	о	18:30	в	актовій	залі	Обласної	універсальної	наукової	
бібліотеки	імені	Олега	Ольжича	відбудеться	тринадцяте	засідання	«Клубу	екс-
пертів	Житомирщини».	Тема	телевізійного	ефіру:	«День	Європи	в	Житомирі	
–	формальність	чи	змістовне	наповнення?»
У	ході	засідання	експерти	і	гості	студії	обговорять	такі	питання:
–	програма	заходів,	присвячена	Дню	Європи	у	Житомирі;
–	 «скандальний	 кошторис»:	 чому	 так	 багато	 грошей	потрібно	 виділити	 

на	День	Європи;

–	участь	партнерських	європейських	організацій	у	Днях	Європи	в	Житомирі.
На	ці	та	інші	питання	відповідатимуть	учасники	та	гості	телеефіру.
Питання	під	час	прямої	трансляція	ви	зможете	задавати:
Skype:	pinkow5			фейсбук:	https://www.facebook.com/pinkowskiy
Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини».  
Пряма трансляція в четвер о 18:30 Тема телевізійного ефіру:  
«День Європи в Житомирі – формальність чи змістовне наповнення?»
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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
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Золоті тротуари  
Житомира (частина 3)

У договорі з підрядником відсутні 
пункти про штрафи та санкції, у ви-
падку якщо роботи будуть виконані 
невчасно або неякісно.

Договір досі чинний. Міська рада 
не розірвала його. Куди дивиться 
юридичний департамент міської ради, 
невідомо. Адже за цей час можна було 
вчинити хоча б якісь дії на захист інтер-
есів міста та житомирян.

Однак, 3 квітня 2017 року УКБ 
знову підписало акт виконаних робіт, 
а вже 4 квітня компанії перерахували 
1,1 млн грн.

Наразі в Господарському суді Жи-
томирської області розглядається дві 
справи за позовом ТОВ «Ві.Ай.Пі. 
Будівельна компанія» до Жито-
мирської міської ради про несплату 
1 843 008 грн за вже виконані роботи. 
Міська рада адекватних дій у відпо-
відь не робить. Це може призвести до 
того, що львівській компанії вдасться 
відсудити у Житомира ще 1,8 млн грн.

Відповідь на питання «Чи відстоюють 
чиновники інтереси міста та мешкан-
ців?» є очевидною – ні!

Якщо міська рада справді працює в 
інтересах житомирян, вона мала би 
зробити наступні речі:

 ● провести незалежну експертизу 
якості робіт і матеріалів;

 ● розпочати процес розірвання до-
говору зі львівською компанією через 
недотримання термінів та якості робіт;

 ● вже зараз залучати будівельні 
компанії до участі в тендері на роботи, 
які залишилося виконати;

 ● провести справді відкритий та чес-
ний тендер через систему електронних 
закупівель PROZORRO.

Щоби таке не повторилося, потріб-
но оприлюднювати інформацію про 
договори та угоди, які укладаються 
міською радою. Чиновники міської 
ради повинні працювати в інтересах 
міста, а не своїх власних.

Нині чиновники не бояться ані 
правоохоронних органів та установ, 
які б мали запобігати корупції, ані 
громадськості, ані навіть міського 
голови. Єдине, чого бояться чинов-
ники, – публічності.

Це дозволить виявляти подібні 
угоди та схеми на початковому етапі. 
Та заощаджувати мільйони гривень 
житомирян.

Міська рада – не місце для «схемщи-
ків», які отримують посаду для власного 
зиску. Мають бути відкриті конкурси, 
щоб посади отримували фахівці та спе-
ціалісти, які справді хочуть розвивати 
місто та працювати в його інтересах.

Керівництво міста має відстоювати 
інтереси житомирян своїми діями, а не 
словами та заявами.

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

У Житомирі планують збирати 
китайські електробуси

Марина Михальчук

Житомир став пер-
шим містом в Україні, 
куди приїздила ки-
тайська делегація від 
автомобільного заво-
ду «Анкай». Почесні 
гості відвідали місто 
з робочим візитом 
аби побачити умови 
експлуатації та по-
тенційний майдан-
чик для капітального 
ремонту тролейбусів.

На	 декілька	 днів	 до	Жито-
мира	 завітали	 представники	
китайського	 автомобільного	
заводу	 «Анкай».	 Гості	 нала-
штовані	 на	 співпрацю	 щодо	
запуску	ліній	сервісу	та	збірки	
нової	техніки	в	Україні.	Це	вже	
друга	 делегація,	 котра	 протя-
гом	кількох	днів	вивчала	мож-
ливість	збирання	електробусів	
у	нашому	місті.

Нині	 у	 Житомирі	 працює	
перше	 тролейбусне	 депо	 №	 1	
ЖТТУ	 (вул.	 Ольжича,	 1),	 яке	
частково	 експлуатується	 для	
капітального	 ремонту	 тролей-
бусів.	Такі	роботи	виконуються	
силами	 Житомирського	 трам-
вайно-тролейбусного	управлін-
ня	Житомирської	міської	ради.

Заступник	 директора	 ки-
тайського	 заводу,	 де	 виготов-
ляють	 автобуси,	 електробуси,	
тролейбуси	 «Анкай»	 Джордж	
Лі	наголосив	на	тому,	що	вони	
готові	 ділитися	 власним	 досві-
дом	та	технологіями.

«Ми	 готові	 ділитися	 досві-
дом	проходження	свого	досить	
успішного	 шляху,	 розповідати	
про	технології,	які	ми	викорис-
товуємо,	 а	 також	 інвестувати	
в	 Україну,	 яка	 знаходиться	 в	
зоні	 китайського	 "Шовкового	
шляху"	 –	 економічного	 проек-
ту	з	торгового	співробітництва	
Китаю	і	Сходу	та	Західного	сві-
ту»,	–	зазначив	пан	Лі.

Протягом	 цього	 часу	 пред-
ставники	 китайського	 підпри-
ємства	 «Анкай»	 ознайомлюва-
лися	з	транспортною	мережею	
міста	та	його	інфраструктурою.	
За	участі	міського	голови	Сергія	
Сухомлина	 та	 представників	
китайської	 делегації	 20	 квітня	
у	Міністерстві	 інфраструктури	
відбулась	 зустріч	 щодо	 проек-
ту	 виготовлення	 електробусів.	
У	 Міністерстві	 запевнили,	 що	
в	даному	напрямку	буде	роби-
тися	все	задля	того,	щоб	усі	іні-
ціативи	 були	 реалізовані	 най-
ближчим	часом.

До	 того	 ж,	 інженери	 ки-
тайської	 компанії	 «Анкай»	
провели	 дослідження	 тран-
спортної	 мережі	 Житомира	
аби	 з’ясувати,	 чи	 є	можливос-
ті	 у	 міста	 експлуатувати	 елек-
тробуси.	 Відповідно	 до	 дослі-
джень	 використання	 сучасних	
електробусів	 можливе	 на	 до-

рогах	Житомира.
Заступник	міського	голови	

Дмитро	 Ткачук	 розповідає,	
що	 виробництво	 електробу-
сів	 на	 базі	 цехів	 ТТУ	 надасть	
можливість	 для	 міста	 вийти	
на	 новий	 рівень	 та	 створити	
робочі	місця.

«Раніше	 ми	 вже	 зустріча-
лися	 з	представниками	одного	
заводу	 з	 приводу	 зборки	 елек-
тробусів	 в	Житомирі.	Нині	ми	
приймаємо	 представників	 ще	
одного	 заводу	 та	 обговорюємо	
можливість	 та	 умови	 співпра-
ці,	 щоб	 потім	 обрати	 найви-

гіднішу	 пропозицію	 для	 міс-
та.	 Відновлення	 потужностей	
ТТУ	–	це	можливість	 створити	
нові	 робочі	 місця	 та	 залучити	
додаткові	 інвестиції	 в	місто»,	 –	
додав	Дмитро	Ткачук.

Після	приїзду	делегації	буде	
оголошено	 тендер	 на	 доставку	
двох	перших	тестових	електро-
бусів	для	Житомира.
Нагадаємо,	 що	 на	 по-

передній	 сесії	 депутатами	
Житомирської	 міської	 ради	
було	прийнято	рішення	про	
виділення	 коштів	 на	 два	
електробуси.

Анастасія Кузьмич

За це проголосува-
ли депутати Жито-
мирської міськради 
20 квітня на позачер-
говій сесії.

Як	повідомив	міський	голо-
ва	 Сергій	 Сухомлин,	 6	 квітня	
Словенія	 на	 урядовому	 рівні	
підтримала	 виділення	 3	 міль-
йонів	євро	для	будівництва	со-
нячної	електростанції.

Згідно	з	проектом	рішення,	
меморандум	 про	 партнерство	
буде	 укладено	 між	 Житомир-

ською	міською	радою,	Центром	
міжнародного	 співробітництва	
та	 розвитку	 CMSR	 (Словенія),	
компанією	«RIKO	d.o.o.»	(Слове-
нія)	та	комунальним	підприєм-
ством	 «ЦЕНТР	 ІНВЕСТИЦІЙ»	
Житомирської	міської	ради.

За	 підтримку	 реалізації	
проекту	 щодо	 будівництва	 в	
Житомирі	 сонячної	 електро-
станції	проголосували	38	депу-
татів	міськради.

Відповідно	до	проекту	ме-
морандуму,	 чотири	 сторони	
домовляються	 про	 співпра-
цю	у	сфері	альтернативної	та	
відновлювальної	 енергетики:	
будівництво	 наземної	 фото-
електричної	 сонячної	 елек-
тростанції	 потужністю	 до	
10,0	МВт.

У	разі	проведення	держав-
ної	 реєстрації,	 пов’язаної	 зі	
збільшенням	 розміру	 статут-
ного	 капіталу	 господарських	
товариств,	 підприємств,	 у	
яких	 резидент	 іноземної	 дер-
жави,	іноземна	держава,	юри-
дична	 особа,	 учасником	 якої	
є	 нерезидент	 або	 іноземна	
держава,	 володіє	 10	 і	 більше	
відсотками	 статутного	 капі-
талу	або	має	вплив	на		управ-
ління	юридичною	 особою	 чи	
її	 діяльність,	 державний	 реє-
стратор	 повинен	 встановити	
наявність	або	відсутність	пер-
сональних	санкцій,	відповідно	
до	Закону	України	«Про	санк-
ції»,	 рішення	про	 застосуван-
ня	 яких	 прийняте	 Радою	 на-
ціональної	безпеки	 і	оборони	
України	та	введено	в	дію	ука-
зом	 Президента	 України.	 На	

це	 державного	 реєстратора	
зобов’язує	Порядок	державної	
реєстрації	 юридичних	 осіб,	
фізичних	осіб-підприємців	та	
громадських	 формувань,	 що	
не	 мають	 статусу	 юридичної	
особи,	 затверджений	 відпо-
відним	 наказом	 Міністерства	
юстиції	України.

Якщо	 буде	 встановлений	
факт	 застосування	 до	 фізич-
них	 або	 юридичних	 осіб,	 які	
звернулися	 для	 реєстраційної	
дії,	 санкцій,	 що	 передбачають		
заборону	 збільшення	 розміру	
статутного	 капіталу	 згаданих	
вище	 суб’єктів	 господарської	
діяльності,	державний	реєстра-
тор	 відмовляє	 їм	 у	 вчиненні	
державної	реєстрації,	 -	повідо-
мляє	 Головне	 територіальне	
управління	 юстиції	 у	 Жито-
мирській	області.

Якщо є санкції, 
тоді - відмова

Словенія профінансує 
будівництво сонячної 
електростанції  
в Житомирі
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5 make-up  
трендов 2017
В прошлом номере я рассказала вам 

о бьюти-трендах для волос, поэтому 
теперь нельзя обойти стороной модные 
фишки в макияже 2017.

GLOW. СВеТЯЩАЯСЯ кОЖА
Еще пару лет назад это было совсем 

неактуально, мало того, все старались 
избавиться от блеска, постоянно матируя 
кожу, но нет… теперь все поменялось, и самый 
главный бьюти-тренд – чистая, «влажная 
кожа» с эффектом легкого свечения. 
Сияющая кожа позволяет подчеркнуть 
природную красоту и ухоженность лица. 
Такой make-up является универсальным 
и подойдет как для вечернего, так и для 
повседневного выхода.

SMUDGED AND SMOKED.
рАЗМАЗАннЫе И дЫМЧАТЫе
Весной 2017 года карандаш для 

гл а з  д ол же н  н а н о с и т ь с я  тол ь ко 
одним способом: растушеванным 
и несовершенным. Цвет в тёмных 
оттенках, от черного до серого, но также 
экспериментируйте с темно-синим и 
различными оттенками коричневого.

GLITTER. СВеркАнИе
Сверкание,  которое визажисты 

используют везде, чтобы подчеркнуть 
уголки глаз или чтобы придать шик 
губам, используют хайлайтер-акцент в 
центре «бантика» над губой.

BOLD LIPS. ПОМАдА
Модный make-up не был бы цельным 

без упоминания о красной помаде. 
Но весной 2017 года вы также можете 
использовать цвета персик, электрический 
оранжевый, фуксии и фиолетово-серый. В 
этом сезоне визажисты экспериментируют 
с различными цветами и текстурами 
губной помады – от матового вишневого 
оттенка до неонового.

BLUSH. рУМЯнА
Подготовьте свои кисти для румян –  

они вам понадобятся этой весной. 
Вы идете на работу в офис, или на 
ужин с любимым, или на дискотеку – 
румяна ярко-розовых оттенков легко 
«вписываются» в ваш образ. Розовые 
щёчки сделают вас моложе.

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

КолонКародині, де народилася 
трійня, влада виділить понад 
мільйон гривень на квартиру

Анастасія Кузьмич

На позачерговій 
сесії 20 квітня жи-
томирські депутати 
проголосували за ви-
ділення 1,2 млн грн 
на придбання квар-
тири для родини 
Ільницьких, де не-
щодавно народилася 
трійня.

Нагадаємо,	 що	 12	 квітня	
у	 Житомирі	 48-річна	 матір	

загиблого	 «кіборга»	 Лілія	
Ільницька	 народила	 трійню	
дівчаток,	 після	 чого	 міський	
голова	 Сергій	 Сухомлин	 по-
обіцяв	 купити	 квартиру	 для	
родини	загиблого	героя	АТО.

Як	повідомив	на	сесії	Сер-
гій	 Сухомлин,	 попри	 те,	 що	
у	проекті	рішення	 зазначено	
800	 тисяч,	 погоджувальна	
рада	затвердила	іншу	суму.

«Ми	 це	 питання	 обгово-
рювали	 на	 погоджувальній	
раді,	батько	трійні	повідомив,	
що	 вони	 обрали	 квартиру	 в	
новобудові.	 Пропоную	 виді-
лити	 1	 млн	 200	 тис.	 грн»,	 –	
сказав	мер.

Присутні	 депутати	 про-
голосували	 одноголосно:	 
39	голосів	«за».

Анастасія Кузьмич

На засіданні Жи-
томирського міськ-
виконкому 19 квіт-
ня погодили нову 
чергу на прийняття 
заяв на оздоровлен-
ня дітей у літньому 
таборі «Супутник». 
Ті, хто відпочивав 
там минулого року, 
цьогоріч можуть 
опинитися «за  
бортом».

З	 1	 квітня	 в	 управлінні	 у	
справах	сім’ї,	молоді	та	спор-
ту	почали	приймати	заяви	на	
оздоровлення	 дітей.	 Сама	 ж	
оздоровча	кампанія	стартує	з	
1	червня.

«Проект	 рішення	 регла-
ментує	оздоровлення	у	таборі	
«Супутник»	 та	 пришкільних	
таборах,	 яких	 близько	 30,	 –	
пояснює	 начальник	 управ-
ління	у	 справах	 сім’ї,	молоді	
та	спорту	Ірина	Ковальчук.	–	
Також	 прописується	 поря-

док	 направлення	 дітей,	 про-
цедура,	 перелік	 необхідних	
документів	 для	 направлення	
на	 оздоровлення	 і	 звітність.	
Працівники	 управління	 у	
справах	сім’ї,	молоді	та	спор-
ту	двічі	на	 тиждень	прийма-
ють	у	ЦНАПі	заяви	громадян	
на	оздоровлення».

У	2017	році	в	«Супутнику»	
планують	 оздоровити	 900	 ді-
тей:	 150	 місць	 –	 діти-сироти,	
50	–	діти	з	інвалідністю,	340	–	
діти	 загиблих	 і	 учасників	
АТО,	близько	239	–	малозабез-
печені	та	з	багатодітних	сімей,	
120	–	обдаровані	діти.

Як	 розповіла	 Ірина	 Ко-
вальчук,	 цьогоріч	 вартість	
путівки	складатиме	3	988	грн.	
Тривалість	 зміни	 –	 21	 день.	
Для	порівняння,	середня	вар-
тість	путівок	в	обласних	табо-
рах	–	від	4	до	6	тисяч	грн.

Також	 начальник	 управ-
ління	 у	 справах	 сім’ї,	 молоді	
і	 спорту	 пояснює:	 100	 %	 від	
вартості	 путівок	 пільгових	
категорій	 дітей	 оплачується	
з	міського	бюджету,	 за	відпо-
чинок	 творчо	 обдарованих	
дітей	 держава	 відшкодовує	
30%,	 всім	 іншим	 –	 10%.	А	 от	
остаточний	розподіл	дітей	по	
категоріях	 здійснює	штаб	 по	
оздоровленню.

Своєю	чергою,	член	викон-

кому	 Руслан	 Годований	 вніс	
пропозицію	змінити	порядок	
черги	 з	 прийняття	 заяв	 на	
оздоровлення,	оскільки	з	року	
в	рік	у	«Супутнику»	відпочи-
вають	 одні	й	 ті	ж	 діти,	 в	 той	
час	 як	 більшість	 житомирян	
навіть	не	 знають	про	можли-
вість	оздоровлення	у	таборі.

З	огляду	на	це	він	вніс	на-
ступну	пропозицію:	діти	за-
гиблих	воїнів	АТО	йдуть	поза	
чергою,	 далі	 приймаються	
заяви	 згідно	 з	 категоріями,	
які	 будуть	 затверджені	 між	
управліннями	 (діти-сироти,	
діти	з	інвалідністю,	діти	з	ба-
гатодітних	 і	 малозабезпече-

них	сімей).	Спочатку	путівки	
надаватимуться	 тим,	 хто	 не	
був	 у	 таборі	минулого	 оздо-
ровлювального	сезону,	а	піс-
ля	 цього,	 якщо	 залишаться	
путівки	–	тим,	хто	вже	відпо-
чивав	 у	 «Супутнику»	 мину-
лого	року.

Крім	 цього,	 маленькі	
житомиряни	 традиційно	
зможуть	 відпочити	 у	 при-
шкільних	 таборах.	 Трива-
лість	зміни	–	14	днів.	Вартість	
одного	 дня	 (з	 урахуванням	
триразового	 харчування)	 –	
35	 грн/день.	 Для	 пільгових	
категорій	дітей	цей	відпочи-
нок	безкоштовний.

Міськвиконком визначив,  
хто цьогоріч відпочиватиме  
у таборі «Супутник» поза чергою
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2-кімнатна, Корбутівка
764 075 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
777 480 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
442 359 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
804 290 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
831 099 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
777 480 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
750 670  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
455 764 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
616 622 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
453 083 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

90
перевірених
квартир Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°360°

360°360°360°

360°
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З Житомира  
можуть зникнути трамваї Леонід

ГрОМік,

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

Народження 
електромобіля
(Продовження. Початок  
у № 14 від 19.05.2017)  

Цікаво складається подальша доля 
електромобілів. В 90-і роки штат Калі-
форнія був одним з найзагазованіших 
регіонів США. Тому було прийнято 
рішення – у 1998 році з проданих у 
Каліфорнії автомобілів 2% не повинні 
створювати вихлопів, а до 2003 року – 
10%. Компанія «General Motors» 
швидко відреагувала і у 1996 році по-
чала випуск автомобілів, призначених  
не для продажу, а для лізингу.

Основною масою користувачів 
електромобілів стала голлівудська 
богема. Всього з 1997 року в Калі-
форнії було продано близько 5500 
електромобілів різних виробників. 
Формально причиною вилучення 
електромобілів називалося нібито 
закінчення терміну служби акуму-
ляторів. Промислове виробництво 
і продаж електромобілів осно-
вними виробниками в США були 
повністю припинені.

У 2007 році почалось розгор-
тання промислового виробництва 
електромобілів. 22-23 травня 2010 
року перероблене на електромо-
біль «творіння» Японського клубу 
проїхало 1003,184 кілометри на 
одній зарядці. 24 серпня 2010 року 
електромобіль з літій-іонними акуму-
ляторами на солоному озері у штаті 
Юта встановив рекорд швидкості 
495 км/г на дистанції 1 км. Під час за-
їзду автомобіль розвивав максималь-
ну швидкість 515 км/г. 27 жовтня  
2010 року автомобіль, конвертова-
ний з мікровену «Audi А2» здійснив 
рекордний пробіг на одній зарядці 
з Мюнхена до Берліну (довжиною 
605 км. в умовах реального руху 
дорогами загального користування, 
причому були увімкнені всі допоміжні 
системи, також й опалення).

Електромобіль з електродви-
гуном потужністю 55 кВт було 
створено фірмою «Lekker Energie» 
на основі літій  полімерного акуму-
лятора «Коlibri» в акумуляторі було 
запасено 115 кВт.г, що дозволило 
електромобілю проїхати весь марш-
рут із середньою швидкістю 90 км/г 
(максимальна на окремих ділянках 
маршруту становила 130 км/г).

Крім цього, в США експлуатується 
велика кількість саморобних електро-
мобілів. Набори комплектуючих для 
конвертації автомобіля на електро-
мобіль продаються в магазинах. А 
ми маємо талановитий, працьовитий 
народ і не маємо можливостей США. 
А може, така ситуація комусь вигідна?

КуточоК

ВоДІЯ

Анастасія Кузьмич

Протягом остан-
нього часу в Жито-
мирі не вщухають 
«транспортні питан-
ня» – то приватні пе-
ревізники бунтують, 
то збираються запус-
кати електробуси... На 
черзі – питання щодо 
функціонування 
трамваїв.

Проблему	 трамваїв	 у	 Жи-
томирі	 озвучив	 міський	 голова	
Сергій	 Сухомлин	 під	 час	 бри-
фінгу	 20	 квітня.	 За	 його	 слова-
ми,	 оскільки	 житомирським	
трамваям	 уже	 понад	 100	 років,	
то	вирішувати	їхню	долю	мають	
городяни,	а	не	депутати.

«Депутати	не	повинні	 бра-
ти	 на	 себе	 таку	 відповідаль-
ність,	 –	 вважає	 мер.	 –	Ми	ма-
ємо	просто	дати	альтернативу	
цьому	 транспорту,	 а	 житоми-
ряни	повинні	самі	вирішити	–	
потрібен	 нам	 трамвай	 або	 не	
потрібен.	 Якщо	 вирішать,	 що	
треба	 залишити	 трамвай	 –	

значить,	потрібно	залишити».
Разом	 з	 тим	 продовження	

функціонування	 трамваїв	 у	 міс-
ті	обійдеться	бюджету	в	десятки	
мільйонів	доларів,	оскільки	необ-
хідно	проводити	ремонт	дорож-
нього	покриття	і	заміни	колій.

«Для	того	щоб	привести	цей	
маршрут	 до	 ладу	 і	 не	 виділяти	
щороку	 гроші	 на	 ремонт	 доро-
ги,	нам	необхідна	сума	на	повну	
перекладку	 трамвайних	 шля-
хів»,	 –	 пояснює	 Сергій	 Сухом-
лин.	За	його	словами,	Львів	зараз	
проводить	 такі	 роботи	 коштом	
Європейського	 банку	 рекон-
струкції	 та	 розвитку.	 Кілометр	
обходиться	в	1	млн	200	тис.	євро.	
Найдешевша	вартість	робіт,	яку	
житомирська	влада	знайшла	по	
Україні	 –	 750	 тисяч	 доларів\км	
у	 виконанні	 дніпропетровської	
компанії.

«У	нас	15	або	17	кілометрів	за-
гальна	протяжність	трамвайного	
шляху.	Приблизно	 15	 мільйонів	
доларів	 нам	 треба	 витратити	
з	 міського	 бюджету	 тільки	 на	
перекладку	 цього	 маршруту,	 –	
підраховує	міський	голова.	–	Ще	
кілька	мільйонів	нам	треба	буде	
витратити	на	самі	трамваї,	які	ко-
штують	близько	мільйона	євро.	І	
це	вже	не	кажучи	про	західноєв-
ропейські	трамваї,	які	коштують	
по	два	або	три	мільйони	євро	ко-
жен.	Це	проект	вартістю	більше	

20	мільйонів	доларів.	Що	можна	
купити	 за	 20	 мільйонів	 доларів,	
напевно,	 не	 мені	 вам	 пояснюва-
ти.	Можна	підрахувати	кількість	
електробусів,	 автобусів	 тощо»,	 –	
ділиться	Сергій	Сухомлин.

Разом	з	тим	20	квітня	на	по-
зачерговій	сесії	міськради	депу-
тати	 розглянули	питання	щодо	
внесення	 змін	 до	 програми	
розвитку	 міського	 електротран-
спорту	 на	 2016-18	 роки.	 Згідно	
з	 цією	 програмою	 на	 поточ-

ний	 рік	 передбачено	 виділи-
ти	62	млн	 грн	на	придбання	20	
низькополих	 автобусів.	 Ще	 80	
автобусів	 збираються	 придбати	
в	наступному	2018	році.

За	 словами	 міського	 голови,	
очікувати	 на	 поставку	 20	 кому-
нальних	 автобусів	 можна	 вже	
восени	2017	року.	Нові	автобуси,	
в	першу	чергу,	мають	забезпечи-
ти	зв’язок	з	усіма	мікрорайонами	
міста,	 у	 яких	 немає	 доступу	 до	
комунального	транспорту.

Анастасія Кузьмич

На пішохідній Ми-
хайлівській вулиці у 
Житомирі 25 квітня на 
місці прибраних під 
час реконструкції лип 
висадили одинадцять 
сакур. Висаджували 
їх особисто мер міста, 
Віце-прем’єр-міністр 
України і Надзвичай-
ний та Повноважний 
Посол Японії в Україні.

Одним	 із	 заходів	 робочої	 по-
їздки	до	Житомира	Надзвичайно-
го	та	Повноважного	Посла	Японії	в	
Україні	Сумі	Шігекі	стала	висадка	
одинадцяти	 сакур	 на	 Михайлів-
ській.	Разом	з	ним	у	заході	взяли	
участь	 житомирський	 міський	
голова	 Серій	 Сухомлин	 і	 Віце-

прем’єр-міністр	України	Геннадій	
Зубко.	 Як	 зазначив	 мер,	 для	Жи-
томира	екзотичні	дерева	висотою	
2-2,5	метри	обійшлися	ані	в	копій-
ку,	 оскільки	 їх	 власним	 коштом	
придбав	Геннадій	Зубко.

«На	 жаль,	 Житомир	 не	 по-
трапив	 у	 загальну	 кількість	 міст,	
які	долучаються	до	року	Японії	в	
Україні,	 але	 ми	 цю	 помилку	 ви-
правляємо	сьогодні	й	разом	з	По-
слом	долучили	Житомир	сьогодні	
до	 20	 міст,	 які	 впроваджуються	
по	цій	програмі»,	–	зазначив	Віце-
прем’єр-міністр	України.

Також	 у	 рамках	 зустрічі	
чиновники	 обговорили	 з	 Над-
звичайним	 та	 Повноважним	
Послом	Японії	в	Україні	перспек-
тиви	співпраці	в	економічному	на-
прямку	та	можливості	культурної	
співпраці.	 Зокрема,	 на	 початку	
травня	в	Житомирській	обласній	
клінічній	 лікарні	 буде	 встанов-
лено	 відеоендоскопічні	 системи	
у	 рамках	 японського	 грантового	
Проекту	 «Надання	 медичного	
обладнання	для	забезпечення	по-
треб	людей,	що	постраждали	від	
аварії	на	ЧАЕС».

На Михайлівській чиновники, Віце-прем’єр  
і Посол Японії особисто висаджували сакури
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Три місяці – стільки часу 
є в українців, щоб знайти 
та обрати сімейного лікаря. 
Уже влітку звичні відносини 
з дільничним терапевтом 
почнуть відходити у небут-
тя, адже з 1 липня 2017 року 
розпочнеться процес укла-
дання угод між пацієнтами 
та лікарями сімейної меди-
цини. Центр громадського 
моніторингу та контролю 
проаналізував, що урядовці 
підготували українцям в 
рамках медичної реформи.

Що зміниться для лікарів?
Уже	в	травні	Верховна	Рада	може	ухва-

лити	низку	 законів,	 які	повинні	 здійсни-
ти	 «переворот»	 у	 вітчизняній	 системі	
охорони	 здоров’я.	 Ключовим	 серед	 них	
є	 законопроект	 «Про	 державні	 фінансо-
ві	 гарантії	 надання	 медичних	 послуг	 та	
лікарських	 засобів»,	 яким	 офіційно	 за-
кріплюється	 принцип	 «гроші	 ходять	 за	
пацієнтом».	 Тобто	 держава	 оплачувати-
ме	медичні	послуги,	якими	скористалася	
людина,	а	не	утримання	ліжко-місць	у	на-
півпорожніх	шпиталях.

Зміни	насамперед	торкнуться	«пер-
винної»	ланки,	а	саме	амбулаторій,	по-
ліклінік,	 центрів	 медико-санітарної	
допомоги,	 тобто	 лікарів,	 до	 яких	 звер-
таються	 в	 першу	 чергу.	 Ключова	 роль	
тут	 відводиться	 розвитку	 сімейної	 ме-
дицини.	Адже	попри	те,	що	вона	впро-
ваджується	 в	 Україні	 не	 перший	 рік,	
професія	сімейного	лікаря	так	і	не	ста-
ла	популярною	серед	студентів-медиків	
через	 низьку	 оплату	 праці,	 велике	 на-
вантаження	 та	 ненормований	 робочий	
день.	Однак	невдовзі	й	прибутки,	і	гра-
фік	 медпрацівників	 будуть	 залежати	
винятково	від	них	самих.

Починаючи	 з	 липня,	 сімейні	 лікарі	
зможуть	 працювати	 як	 у	 державних	 ме-
дустановах,	 так	 і	 «на	 себе»,	 тобто	 офор-
мити	 статус	 ФОП	 (фізична	 особа-під-
приємець)	 і	вести	приватну	практику.	За	
новими	 правилами,	 лікар	 отримуватиме	
не	фіксовану	 заробітну	платню,	 а	 кошти	
за	кожного	окремого	пацієнта.	Це	210	грн	
на	рік	за	особу.

«Це	 середній	 тариф.	 Він	 буде	 удвічі	
більшим	за	маленьку	дитину	до	5	років	і	
за	людину	за	65	років,	–	розповідає	Павло	
Ковтонюк,	 заступник	 міністра	 охорони	
здоров’я.	 –	Так	 само	будуть	проміжні	 та-
рифи	–	за	дітей	від	5	до	18	і	так	далі».

За	рекомендацією	МОЗ,	оптимальна	
кількість	пацієнтів,	яких	має	право	вес-
ти	 такий	 спеціаліст,	 повинна	перебува-
ти	в	межах	2000	осіб.	За	таких	умов	до-
ходи	лікаря	можуть	сягнути	420	тис.	грн	
на	рік	або	35	тис.	грн	щомісячно.	Цифра,	
на	перший	погляд,	приваблива,	втім,	ви-
кликає	сумніви	у	багатьох	опонентів	ре-
форми.	Адже	 з	цих	 коштів	медик	при-

ватної	практики	повинен	буде	оплатити	
оренду	 приміщення,	 його	 оснащення,	
зарплатню	 медсестрі,	 комунальні	 та	
транспортні	витрати	тощо.

На	яку	ж	реальну	суму	він	зможе	роз-
раховувати	 у	 процесі	 роботи?	 У	 мініс-
терстві	 провели	 детальну	 калькуляцію:	
видатки,	 які	 підуть	 на	 діагностичні	 тес-
ти,	 витратні	 матеріали	 та	 амортизацію	
оснащення,	 заберуть	 9	 тис.	 81	 грн	 на	мі-
сяць.	 Віднімаємо	 податки	 ФОП:	 єдиний	
соціальний	 внесок	 у	 704	 грн	 на	 місяць	 і	
єдиний	податок	 у	 640	 грн	 на	місяць.	 Та-
ким	чином,	на	руки	медпрацівник	має	всі	
шанси	одержати	24	тисячі	575	грн.

Якщо	сімейний	лікар	не	захоче	пра-
цювати	самостійно,	він	має	право	зали-
шитися	 у	 поліклініці	 або	 амбулаторії.	
Але	 тоді	 зароблені	 ним	 гроші	 держава	
переводитиме	 на	 рахунок	 медзакладу	
і	 врегульовувати	 питання	 заробітної	
платні	 йому	 доведеться	 з	 адміністраці-
єю	установи.

Що зміниться для пацієнтів?
Уже	 з	 1	 липня	 медику	 та	 пацієнту	

необхідно	буде	офіційно	«оформити	сто-
сунки»	 –	 підписати	 угоду	 про	 надання	
послуг,	 так	 звану	 «декларацію	про	 вибір	
лікаря	пацієнтом».	Для	укладання	такого	
договору	 пацієнту	 потрібен	 лише	 пас-
порт.	 Угода	 діятиме	 безстроково.	 Якщо	
особа	 укладає	 контракт	 з	 іншим	 спеціа-
лістом,	 попередня	 угода	 просто	 анулю-
ється.	 Змінювати	 сімейних	 лікарів	 тепер	
можна	 за	 бажанням	 і	 без	 прив’язки	 до	
місця	 реєстрації.	 «Прикріплення»	 до	
дільниць	скасовується.	Тобто	пацієнт	має	
право	обирати	не	лише	серед	персоналу	
найближчої	 поліклініки,	 а	 й	 серед	 мед-
працівників	інших	установ.

«Кожен	громадянин	отримає	персо-
нального	лікаря	первинки,	–	розповідає	
Олександр	 Ябчанка,	 експерт	 групи	 з	
реформи	системи	охорони	здоров’я	Ре-
анімаційного	Пакету	Реформ.	–	Завдан-
ням	лікаря	стане	профілактика	і	рання	
діагностика	хвороб,	а	також	моніторинг	
стану	 здоров’я	 громадян	 і	 занесення	
цих	 даних	 до	 єдиної	 електронної	 бази	
пацієнтів».

Декларація	між	пацієнтом	і	медиком	
заповнюватиметься	 в	 електронному	 ви-
гляді.	 Втім,	 людина	 зможе	 отримати	 та-
кож	і	паперовий	варіант.	МОЗ	планує	за-
провадити	цей	процес	уже	влітку	–	разом	
із	 запуском	 eHealth	 –	 електронного	 реє-
стру	медичних	закладів,	пацієнтів	та	їхніх	
діагнозів,	куди	будуть	вноситися	і	дані	де-
кларації.	6	квітня	розпочалося	тестування	
демо-версії	програми.

Нововведення	 	 стосується	 лише	 лі-
карів	 сімейної	 медицини,	 терапевтів	 та	
педіатрів.	Підписувати	угоди	з	кардіоло-
гами,	отоларингологами,	урологами	та	ін-
шим	 вузькоспеціалізованими	 фахівцями	
не	потрібно.	Направляти	на	лікування	до	
них	–	як	 і	раніше	–	буде	 сімейний	лікар.	
Також	 на	 нього	 покладається	 обов’язок	
консультувати	 пацієнта,	 нагадувати	 про	
планові	 обстеження,	 аналізувати	 їхні	
результати,	 виписувати	 ліки	 та	 довідки,	
здійснювати	 діагностику	 і	 лікування	 у	
межах	 своєї	 компетенції.	 Він	 також	 має	
право	вести	неускладнену	вагітність.

Запровадження	 нового	 формату	 від-
бувається	 завдяки	 переходу	 на	 страхову	
модель	 медицини.	 Під	 дію	 страховки	
потрапляють	 усі	 громадяни	України	 без	
винятку	 –	 від	 новонароджених	 до	 пен-
сіонерів.	 Втім,	 додаткових	 податків	 або	
відрахувань	із	зарплат	поки	що	не	перед-
бачається.	Наповнення	страхового	фонду	
відбуватиметься	з	непрямих	податків,	які	
сплачує	 кожний	 українець	 –	 з	 акцизів,	
ПДВ,	товарів.

«Ми	 маємо	 кардинально	 змінити	
всю	 галузь	 системи	 охорони	 здоров’я,	 і	
реформування	полягає	 в	 тому,	що	 охо-
рона	 здоров’я	 –	 це	 не	 ліжко	 і	 не	 лише	
обладнання.	 Це	 зміна	 взаємовідносин	
між	пацієнтом	і	лікарем,	це	кардиналь-

но	нова	система	страхової	медицини,	це	
система	 захисту	 малозабезпечених»,	 –	
зазначив	Президент	України	Петро	По-
рошенко	на	одній	 із	прес-конференцій,	
відповідаючи	на	запитання	про	майбут-
нє	медицини	в	Україні.

За	 досвідом	 європейських	 сімейних	
лікарів,	більше	80%	проблем	та	звернень	
пацієнтів	можливо	вирішити	на	первин-
ці.	Саме	 тому	 зміни	на	цьому	щаблі	ме-
дичної	допомоги	є	ключовими	в	реформі	
системи	 охорони	 здоров’я	 України.	 А	 як	
на	практиці	це	відбуватиметься	в	наших	
реаліях	–	покаже	час.

Матеріал підготовлений  
Центром громадського  

моніторингу та контролю

СімеЙні Лікарі на ваШ вИБір. 
Як зміниться медицина вже цього літа? 
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У Житомирській області 
працює 56 мобільних 
консультаційних пунктів 
із правових питань

З метою розширення доступу 
до безоплатної правової допо-
моги, у Житомирській області 
працює 56 мобільних та дистан-
ційних консультаційних пунктів, 
де будь-хто, не залежно від 
матеріального становища, може 
отримати правову консульта-
цію, а в разі потреби визначені 
ЗУ «Про безоплатну правову 
допомогу» особи можуть ско-
ристатися послугами адвоката 
від держави з метою захисту 
від обвинувачення, здійснення 
представництва інтересів та 
складання документів процесу-
ального характеру.

За 2016 рік місцевими цен-
трами було здійснено більше 
100 виїздів та прийнято понад 
5 тис. громадян.

Мобільний консультаційний 
пункт доступу до безоплатної 
правової допомоги – це так зва-
ні виїзні прийоми громадян, які  
здійснюються до сільських, се-
лищних, міських, районних рад, 
закладів соціального обслуго-
вування населення (соціальних 
гуртожитків, дитячих будинків, 
геріатричних будинків-інтер-
натів для людей похилого віку), 
у заклади охорони здоров´я 
(лікарні, санаторії), у тому чис-
лі, військові госпіталі, військові 
частини, громадські організації 
людей з інвалідністю, заклади 
освіти та органи державної ви-
конавчої влади.

Дистанційний пункт доступу 
до безоплатної правової до-
помоги – це точка доступу до 
безоплатної правової допомо-
ги, що функціонує на постійній 
основі за визначеним графіком 
в приміщенні установи, органі-
зації, закладу для громадян, які 
мають потребу в безоплатній 
правовій допомозі, але в силу 
різних причин (географічна від-
даленість, відсутність вільного 
часу тощо) не мають можли-
вості звернутися до місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги. 
Вони утворені на базі обласних, 
районних, селищних та сіль-
ських бібліотек Одним із видів 
організації роботи дистанційних 
пунктів доступу до безоплатної 
правової допомоги, що засто-
совується місцевими центрами 
для зручного та оперативного 
спілкування з клієнтами є ви-
користання Skуpe-зв’язку.

На сайті zhytomyr.legalaid.
gov.ua Ви зможете віднайти усі 
56 мобільних та дистанційних 
консультативних пунктів, дізна-
тися місце їх місцезнаходження 
та графік роботи.

За інформацією регіональ-
ного центру з надання БВПд  
у Житомирській області

КолонКа

Марина Михальчук

Банду з чотирьох 
осіб, причетних що-
найменше до десятка 
розбоїв і грабежів, 
було затримано від-
разу після вчинення 
чергового нападу.

У	понеділок,	17	квітня	у	Жи-
томирі	 розшуківці	 криміналь-
ної	 поліції	 затримали	 4	 роз-
бійників.	До	 складу	цієї	 групи	
входило	6	осіб,	а	їхня	злочинна	
діяльність	 тривала	упродовж	2	
місяців	 на	 території	 обласного	
центру,	 міст	 Бердичева	 та	 Ко-
зятина.	 Частина	 підозрюваних	
нині	уже	під	вартою.	Про	це	на	
брифінгу	повідомив	начальник	
ГУНП	в	Житомирській	області	
В’ячеслав	Печененко.

Нині	 встановлено	 їхню	 при-
четність	 до	 близько	 10	 зухвалих	
і	 цинічних	 розбоїв	 і	 грабежів	 у	
Житомирі,	Бердичеві	й	Козятині.

Останній	злочин	було	вчине-
но	у	Житомирі	майже	опівночі	
на	 перехресті	 вулиць	 Бориса	
Тена	 та	 Івана	 Мазепи.	 Зухвалі	
злочинці	 помітили	 17-річного	
хлопця	 і	 вирішили	 обікрасти	
жертву.	Коли	той	проходив	повз	

них,	один	з	розбійників	покли-
кав	 його,	 а	 інший	 –	 зірвав	 кеп-
ку.	 До	 спантеличеного	 юнака	
підбігло	 ще	 двоє	 нападників,	
які	 відразу	 почали	 його	 бити.	
Хлопець	 ледве	 стояв	 на	 ногах,	
тримаючись	 за	металеву	огоро-
жу,	 а	 «четвірка»	 продовжувала	
наносити	удари.	Коли	юнак	уже	
не	 міг	 чинити	 опір,	 один	 з	 на-
падників	зірвав	з	його	шиї	лан-
цюжок	із	кулоном,	після	чого	усі	
разом	кинулися	геть.

Проте,	 вже	 за	 20	 хвилин	
розбійники	 були	 затримані	
оперативниками	 карного	 роз-
шуку	 Головного	 управління	
Національної	 поліції	 в	 Жито-
мирській	 області.	 За	 наявною	
інформацією,	до	складу	злочин-
ного	 угрупування	 входило	 до	 6	
осіб,	які	час	від	часу	брали	участь	
у	вчиненні	кримінальних	діянь.

Начальник	 ГУНП	 в	 Жито-
мирській	області	В’ячеслав	Пече-
ненко	розповів,	що	майже	в	усіх	
випадках	 нападники	 обирали	
випадкову	жертву	на	вулиці,	орі-
єнтуючись	 на	 пристойний	 одяг	
та	 наявність	 вартісних	 гаджетів,	
прикрас	або	барсеток/сумок.

Серед	 підозрюваних	 жи-
телі	 Бердичева	 та	 Андрушів-
ського	району.	Один	з	фігуран-
тів	 –	 30-річний	чоловік	 –	 лише	
у	 січні	 2017	 року	 звільнився	 з	
місць	позбавлення	 волі,	 де	 від-
бував	 покарання	 за	 умисне	
вбивство	 батька.	 Інший	 його	

спільник	 –	 18-річний	 парубок,	
вже	 судимий	 за	 крадіжки	 та	
шахрайства,	 а	 нині	 підсудний	
за	 вчинення	 розбою	 у	 складі	
групи	з	нанесенням	тяжких	ті-
лесних	ушкоджень.

Також	 серед	 затриманих	
учень	 9-го	 класу,	 теж	 з	 Бердиче-
ва.	 Четвертий	 учасник	 групи	 –	
30-річний	мешканець	райцентру.

Заступник	 начальника	 об-
ласної	поліції	–	керівник	кримі-
нальної	 поліції	 Валерій	Бондар	
додав,	 що	 за	 місцями	 фактич-
ного	 проживання	 розбійників	
були	 проведені	 санкціоновані	
обшуки	 та	 вилучено	 речові	 до-
кази,	 у	 тому	 числі	 награбовані	

речі.	Водночас	поліцейські	вста-
новлюють	 усіх	 потерпілих	 від	
дій	цієї	групи	розбійників.

Певну	 частину	 чужих	 віді-
браних	силоміць	речей	зухваль-
ці	реалізовували	у	ломбардах	м.	
Бердичева	через	підставних	осіб.

Нині	 кримінальне	 прова-
дження	 здійснюється	 за	 ч.	 2	
ст.	 187	 (Розбій)	 Кримінального	
кодексу	 України.	 Затриманим,	
яких	уже	взято	під	варту,	інкри-
мінується	 вчинення	 нападів	 за	
попередньою	 змовою	 групою	
осіб.	 Санкція	 статті	 передбачає	
покарання	 у	 вигляді	 позбавлен-
ня	волі	на	термін	від	7	до	10	років	
із	конфіскацією	майна.

47-річний чоловік, 
обвинувачений у 
вчиненні 7 крадіжок 
з осель мешканців 
смт. Новогуйвинська 
Житомирського 
району, на судові за-
сідання не з’являвся, 
а тому був оголоше-
ний у розшук.

Поліцейські	 затримали	
його	20	квітня	у	будинку	меш-
канця	 с.	 Сінгурів.	 Підсудний	
ховався…	у	дивані,	 а	посвідчу-
ючи	 особу,	 надав	 підроблені	
документи.	Про	це	повідомляє	
відділ	 комунікації	 поліції	 в	
Житомирській	області.

Під	 час	 перевірки	 інфор-
мації	 щодо	 можливого	 місця	
перебування	 розшукуваного	

оперативники	кримінальної	по-
ліції	 звернули	увагу	на	підозрі-
лу	 поведінку	 господаря	 одного	
з	 домогосподарств	 с.	 Сінгурів.	
Раніше	 судимий	 чоловік	 поміт-
но	 нервував	 і	 намагався	 якнай-
швидше	 закінчити	 розмову	 з	
правоохоронцями	на	подвір’ї.

Відтак	 ті,	 навпаки,	 «напро-
силися»	 в	 оселю	 і	 ретельно	
оглянули	 будинок.	 В	 одній	 з	
кімнат	і	виявили	«гостя»,	який	
«відпочивав»	у	дивані.	Для	по-
свідчення	 своєї	 особи	 чоловік	
надав	паспорт.	Втім,	оператив-
ники	 й	 так	 знали,	 хто	 перед	
ними.	А	от	вказаний	документ	
їх	зацікавив.

«Паспорт	 мав	 явні	 ознаки	
підроблення.	У	ньому	перекле-
єно	фото,	на	якому	кустарним	
методом	нанесено	відбитки	пе-
чатки»,	 –	 розповів	 начальник	
сектору	 кримінальної	 поліції	
Житомирського	 відділення	
Олександр	Черемісін.

Чоловік	змушений	був	роз-
повісти	 поліцейським,	 яким	
чином	 до	 нього	 потрапив	 чу-
жий	 документ.	 За	 його	 слова-
ми,	 він	 знайшов	його	 у	м.	Ки-
єві,	 а	 зміни	 вніс	 самостійно,	
сподіваючись	 таким	 чином	 й	
надалі	 переховуватись	 від	 ор-
ганів	розслідування.

Розшукуваний	був	затрима-
ний	на	підставі	відповідної	ухва-
ли	суду	та	доставлений	для	об-
рання	 йому	 міри	 запобіжного	
заходу.	 Нині	 47-річний	 чоловік	
знаходиться	під	вартою.	Окрім	
кримінальної	 відповідальності	
за	низку	крадіжок,	 тепер	йому	
інкримінується	 ще	 й	 підро-
блення	 документів,	 печаток	 та	
їх	 використання	 (ст.	 358	 ККУ).	
Тож	затриманому	загрожує	по-
карання	–	ув’язнення	на	термін	
від	3	до	6	років.

Олександр	 Черемісін	 до-
дав,	 що	 загалом	 упродовж	
квітня	 (часу	 проведення	 спе-

ціальних	 заходів	 з	 розшуку	
злочинців),	 було	 встановлено	
місця	 перебування	 та	 затри-
мано	 6	 осіб,	 які	 намагалися	
уникнути	кримінальної	відпо-
відальності	та	не	з’являлись	до	
органів	 досудового	 чи	 судово-
го	розслідування.

У Житомирі затримали 
групу серійних злочинців

Після вчинення декількох злочинів крадій 
ховався від поліцейських…у дивані
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Ірина Коваль

«Четвертий деся-
ток аварії. Стільки 
років вже минуло, а 
здається – все було 
наче вчора. Тоді ми не 
знали, що воно таке. 
Страшний монстр, 
який неочікувано 
виліз і дуже важко 
його назад запрова-
дити», – напередодні 
26-го квітня вирішив 
поділитися з нами 
своїми спогадами Ва-
силь Володимирович 
Зіновчук – пожежний 
Житомирщини, який 
працював на ліквіда-
ції наслідків аварії на 
Чорнобильській атом-
ній електростанції з 9 
по 23 травня 1986 року.

На	виконання	наказу	началь-
ника	 Управління	 внутрішніх	
справ	 Житомирщини	 генерал-
майора	міліції	 Водька	М.	П.,	 29	
квітня	 п’ять	 офіцерів	 пожежної	
охорони	 з	 повною	 екіпіровкою	
разом	 із	 міліцією	 були	 направ-
лені	 на	місце	 аварії,	що	 сталась	
на	 Чорнобильській	 АЕС.	 Їхнім	
завданням	 було	 евакуювати	 на-

селення	з	забрудненої	зони.
У	 перші	 дні	 травня	 з	 Києва	

прийшла	«команда»	сформувати	
вже	зведений	загін	пожежної	охо-
рони	Житомирщини	та	направи-
ти	його	на	ліквідацію	аварії.	

–	Я	до	нього	не	входив,	бо	був	
командиром	мобілізаційного	ба-
тальйону.	Проте	вирішив	піти	до	
Чумака	Бориса	Андрійовича	–	на	
той	 час	 начальника	Управління,	
і	 запропонував	 поїхати	 з	 ними	
для	допомоги.	«А	якщо	необхід-
но	 буде	 підіймати	 твій	 баталь-
йон?	Як	 ти	 тоді?»	 –	 запитав	Чу-
мак.	–	Відстань	невелика,	раптом	
щось	 –	 то	 до	машини	 і	 буду	пі-
діймати	батальйон,	–	розповідає	
Василь	Володимирович.

9-го	травня	в	ніч	зведений	за-
гін	 Житомирщини,	 який	 скла-
дався	 з	 141	 чоловіка	 та	 30	 оди-
ниць	пожежної	техніки	виїхав	у	
зону	 аварії	 на	 зміну	 колегам	 із	
Чернігова.	 Зіновчука	 призначи-
ли	 заступником	 начальника	 за-
гону	з	організації	служби	та	до-
зиметричного	контролю.

О	 7	 годині	 ранку	 вони	 при-
були	до	с.	Іванків,	яке	вважалося	
«чистою»	 зоною.	 Там	 на	 березі	
річки	 Тетерів	 було	 розгорнуте	
наметове	 містечко	 з	 польовою	
кухнею.	В	ньому	відпочивали	ті,	
хто	прибував	із	зони	аварії	після	
чергування.

Робочий	день	для	пожежних	
Житомирщини	 починався	 з	 6-ї	
ранку.	Їхнім	завданням	було	охо-
роняти	 території	 місця	 аварії,	
забезпечити	 життєдіяльність	
всіх	 структур.	 Особовий	 склад	
виконував	різну	роботу:	забезпе-
чували	безперервну	подачу	води	
на	майданчик	для	виготовлення	

бетону,	 відкачували	 радіоактив-
ну	 воду	 з-під	 реактора,	 гасили	
пожежі	 в	 30-кілометровій	 зоні,	
проводили	 дезактивацію	 міст	
Прип’ять	 та	 Чорнобиль.	 Також	
хлопці	 заступали	 на	 бойове	
чергування	 у	 пожежну	 частину	
м.	Чорнобиль.

–	 Працюючи	 давно	 в	 цій	
службі,	я	знав,	що	з	підлеглими	
потрібно	 так	 налагодити	 відно-
сини,	аби	не	було	ані	паніки,	ані	
страху.	 Щоб	 люди	 чітко	 знали	
свою	 задачу,	 і	 тоді	 буде	 резуль-
тат.	 Так	 і	 сталося.	 Незважаючи	
на	майже	цілодобову	і	тяжку	ро-
боту,	 за	 весь	період	 нашого	 там	
перебування	 ніхто	 з	 пожежних	
жодного	 разу	 не	 поскаржився,	
не	 говорячи	 вже	 про	 відмову	
виконувати	 поставлені	 задачі.	
Хлопці	 працювали	 з	 останніх	
сил,	але	кожен	з	них	розумів,	що	
робить	 це,	 в	 першу	 чергу,	 для	
збереження	життя	своїх	рідних	і	
близьких,	своїх	земляків,	–	голос	
звучить	тихо,	рівно,	лише	біль	в	
очах	видає	справжній	стан	Васи-
ля	 Володимировича.	 Він	 нібито	
й	 посміхається,	 але	 знову	 і	 зно-
ву	під	час	розмови	переживає	ті	
страшні	події.

23	 травня	 на	 зміну	 житоми-
рянам	 мав	 приїхати	 зведений	
загін	 пожежної	 охорони	 Вінни-
чини.	 Настрій	 у	 хлопців	 був	
піднесений	 –	 адже	 вони	 повер-
таються	додому.	Проте	у	долі	на	
них	 був	 інший	план,	 вона	 вирі-
шила	ще	раз	 випробувати	 їх	на	
міцність.

В	 ніч	 з	 22	 на	 23	 травня	 1986	
року	 сталася	 пожежа	 в	 кабель-
них	тунелях	між	3-м	та	4-м	енер-
гоблоками.	 І	 весь	 загін	 був	 під-

нятий	по	тривозі	та	вирушив	на	
станцію.	В	ту	ніч	в	пожежній	час-
тині	Чорнобиля	ще	здійснювали	
чергування	 наші	 працівники:	
командир	 відділення	 В’ячеслав	
Щирий,	 водій	 Григорій	 Кара-
ульний,	пожежні	Олександр	По-
ляков	 та	Едуард	Меречин.	Саме	
вони	 взяли	 участь	 у	 гасінні	 по-
жежі.	Решта	працівників	загону	
забезпечили	 проведення	 допо-
міжних	робіт.

Рівень	 радіації	 там	 «зашка-
лював»	 –	 близько	 250	 рентген	
(для	отримання	променевої	хво-
роби	достатньо	100),	а	захисного	
одягу	 в	 хлопців	 як	 такого	 й	 не	
було.	 Вони	 ж	 думали,	 що	 їдуть	
на	навчання,	які	планувалися	на-
передодні.	 З	 одежі	 на	 них	 були	
лише	 кирзові	 чоботи,	 сорочки	
зі	штанями,	схожі	на	піжаму,	та	
звичайнісінькі	 картузи,	 а	 у	 дея-
ких	–	хустки.

За	 стратегією	 начальника	
оперативного	 штабу	 пожежної	
служби	 зони	 заступника	 голови	
управління	 пожежної	 охорони	
МВС	СРСР	Володимира	Максим-
чука	 в	 тунелях	пожежні	працю-
вали	 групами,	 змінюючи	 один	
одного	кожні	10	хвилин.	Тим	са-
мим	він	зберіг	чоловіків	від	зайвої	
порції	 радіації,	 якої	 вони	 й	 так	
вдосталь	«наковталися».

А	 вже	 в	Житомир	 всім	 дали	
10	 днів	 відпочинку.	 Василь	 Во-
лодимирович	 «відводив	 душу»	
на	 рибалці.	 Одразу	 після	 цього	
його	 направили	 у	Народицький	
та	Овруцький	райони,	що	також	
постраждали	від	Чорнобильської	
катастрофи.	 Там	 на	 той	 час	 вже	
почалося	відселення	людей.	Крім	
того,	треба	було	здійснювати	по-

стійний	 контроль	 за	 протипо-
жежним	станом	та	охороняти	від	
мародерства.	А	також	проводити	
дезактивацію	вулиць	та	будинків.

Тоді	ж	не	всі	люди	залишили	
свої	 домівки.	 Деякі,	 в	 більшості	
пенсіонери,	казали:	якщо	Другу	
світову	 війну	 пережили,	 то	 й	 з	
цим	впораються.	–	Проте	не	так	
воно	сталося...,	–	згадує	Зіновчук.

З	 1994	 року	 Василь	 Володи-
мирович	перевівся	на	роботу	до	
Чорнобиля.	Його	призначили	за-
ступником	начальника	загону	по	
охороні	 Чорнобильської	 «зони».	
Чергування	 у	 пожежній	 частині	
здійснювались	за	вахтовим	мето-
дом	несення	 служби.	 В	 основно-
му	 вони	 виїжджали	 на	 гасіння	
лісових	пожеж,	 торфовищ,	 сухої	
трави,	 від	 якої	 нерідко	 вогонь	
перекидався	 на	 пусті	 будинки.	
Найчастіше	 пожежі	 ставалися	
на	 проводи,	 коли	 люди	 приїж-
джали	 на	 могили	 своїх	 родичів.	
Зайва	випита	чарка	«гостей»	мо-
гла	 змусити	 вогнеборців	 гасити	
сухостій	навіть	декілька	діб.

У	 2000	 році	 Василь	 Воло-
димирович	 пішов	 на	 пенсію	 у	
званні	 полковника	 внутрішньої	
служби	 та	 повернувся	 на	 Бать-
ківщину.	 Говорить,	 що	 буває	 –	
й	 досі	 бачить	 у	 снах	 ті	 страшні	
моменти…	 Минулого	 року	 він	
переніс	операцію	на	спині.	Рана,	
що	не	заживала	 і	постійно	кро-
вила,	 виявилась	 страшною	 хво-
робою	–	раком	шкіри,	яка	стала	
наслідком	 ліквідації	 аварії	 на	
Чорнобильській	АЕС.	Але	 зараз	
наш	 герой	почуває	 себе	 добре	 і	
має	великі	плани	на	життя.

За матеріалами прес-служби 
У ДСНС у Житомирській області 

аварія, яка вже більше  
30 років забирає життя людей
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Анастасія Кузьмич

Менш як за місяць 
до Житомира на від-
значення Дня Європи 
19-21 травня з’їдуться 
делегації представни-
ків країн ЄС. Можна 
собі уявити, як «на-
чищатимуть і полі-
руватимуть» місто до 
приїзду гостей. Але в 
яку суму такі гостини 
обійдуться міському 
бюджету?

На	позачерговій	сесії	міськра-
ди	20	квітня	серед	депутатів	вини-
кла	дискусія	на	тему	«Чи	варто	ви-
трачати	 майже	 мільйон	 гривень	
на	 святкування	 Днів	 Європи?»	
Згідно	з	обґрунтуванням	до	про-
екту	 рішення	 міської	 ради	 «Про	
внесення	 змін	 та	 доповнень	 до	
Комплексної	 цільової	 програми	
розвитку	культури	міста	Житоми-
ра	 на	 2015-2017	 роки»,	 у	 зв’язку	 з	
організацією	масштабного	святку-
вання	у	бюджеті	міста	відбудеться	
перерозподіл	 видатків.	 З	 огляду	
на	це	350	тисяч	гривень,	заплано-
ваних	 на	 проведення	 Міжнарод-
ного	кінофестивалю	«Молодість»,	
«перекинуть»	на	проведення	Днів	
Європи.	 Тобто	 класичне	 «кіна	 не	
буде»,	а	якщо	й	буде,	то	поменше.

Відтак,	 перерозподілені	 ко-

шти	підуть	на	оренду	 сценічних	
конструкцій	 (150	 тис),	 оренду	
світлової	 та	 звукопідсилюючої	
техніки	(90	тис),	оплату	послуг	за	
організацію	 та	 проведення	 свят-
кового	 дійства	 (56	 тис),	 оренду	
екрану	«Екта»	(15	тис),	оренду	біо-
туалетів	 (7,2	 тис),	придбання	по-
ліграфічної	 продукції	 та	 банерів	
для	 оформлення	 сценічних	 кон-
струкцій	 (20	 тис)	 і	 оплату	 тран-
спортних	послуг	(11,8	тис).

Але	 якщо	 з	 технічними	 мо-
ментами,	 на	 кшталт	 оренди	 тех-
ніки,	 все	 більш-менш	 ясно	 (хоча	
щодо	деяких	пунктів	таки	можна	
й	 посперечатися),	 то	 розрахунки	
на	прийом	офіційних	делегацій	з	
міст-побратимів	і	мистецьких	ко-
лективів	 змушують	 іронічно	 по-
сміхатися.	Крізь	сльози.

Якщо	порівняти	 суми,	 запла-
новані	на	делегатів	і	на	артистів	–	
стає	відверто	прикро	за	останніх.	
Ну	зіставити	хоча	б	проживання.	
Згідно	з	обгрунтуванням	до	про-
екту	 рішення	 міськради,	 на	 2	
дні	 проживання	 40	 делегатів	 ви-
тратять	 120	 тисяч	 гривень,	 в	 той	
час	як	на	проживання	300	артис-
тів	–	50	тисяч.	Шляхом	нехитрих	
арифметичних	 розрахунків	 ви-
раховуємо,	 що	 на	 одного	 «упо-
вноваженого»	 витратять	 1	 500	
гривень\день,	 а	 на	 танцюриста	
чи	 співака	 –	 менше	 170	 гривень.	
Подібна	 історія	 і	 з	 харчуванням:	
якщо	закладені	в	кошторис	75	ти-
сяч	гривень	поділити	між	50	про-
писаними	в	 документах	 членами	
делегацій,	отримаємо	1	500	грн	на	
людину,	в	той	час	як	на	300	артис-
тів	запланували	90	тисяч	гривень	 
(300	гривень	на	людину).

Ще	 120	 тисяч	 гривень	 підуть	
на	 оплату	 транспортних	 послуг,	
50	тисяч	–	на	 інформаційну	кам-
панію,	50	–	на	подарунки	і	45	–	на	
оплату	послуг	перекладачів.

Загалом	 на	 делегації	 з	 міст-
побратимів	 Кутаїсі	 (Грузія),	
Плоцька	(Польща),	Битома	(Поль-
ща),	Монтани	(Болгарія)	та	делега-
ції	від	центральних	органів	влади	
Польщі	 витратять	 320	 тисяч	 гри-
вень,	 а	 на	мистецькі	 колективи	 –	
280	тисяч.

Депутат	 житомирської	 місь-
кради	від	Радикальної	партії	Іри-
на	 Ярмоленко	 переконана,	 що	
кошторис	 святкувань	 явно	 пере-
більшений:

«Я	підтримую	Дні	Європи,	наш	
європейський	вектор,	але	я	не	під-
тримую	 таке	 витрачання	бюджет-
них	 коштів.	Якби	це	проводилося	
за	 кошти	 спонсорів	 –	 не	 питання.	
Якби	це	проводилося	 економно,	 з	
повагою	до	роботи	 і	податків	жи-
томирян	–	також.	Але	у	нас	витра-
чаються	півтори	 тисячі	 на	 готель-
ний	 номер	 у	 той	 час,	 як	 можна	
знайти	втричі	дешевший.	І	це	тоді,	
коли	ми	знаємо,	що	пенсії	у	бабусь	
менші,	ніж	коштує	одна	доба	в	та-
кому	номері»,	–	каже	депутат.

Ірина	 Ярмоленко	 розповіла,	
що	 під	 час	 обговорення	 кошто-
рису	у	штабі	з	підготовки	до	Дня	
Європи	організаторів	зобов’язали	
оптимізовувати	 бюджет,	 шукати	
спонсорів	і	нижчі	ціни.

«Зі	 свого	 боку	 я	 запропону-
вала	кілька	шляхів	економії,	–	ді-
литься	депутат.	–	Наприклад,	там	
є	 стаття	 витрат	 майже	 60	 тисяч	
на	 організацію	 проведення	 Дня	
Європи.	Що	це	 за	 стаття	 витрат?	

У	 нас	 є	 Управління	 культури,	 де	
люди	 отримують	 зарплати	 з	 ко-
штів	платників	податків.	Тому	не-
хай	вони	займаються	цим	питан-
ням,	 а	 не	наймають	підрядників.	
Далі	–	70	тисяч	на	 інформаційну	
кампанію.	Якщо	захід	такий	кру-
тий,	як	про	нього	говорять,	то	такі	
кошти	не	потрібні,	преса	про	ньо-
го	й	так	напише.	Те	саме	по	готель-
ному	 комплексу.	 У	 Житомирі	 є	
діаспори	—	польська,	грузинська..	
Вони,	по-перше,	з	перекладачами	
(50	 тисяч	 економія),	 може	 навіть	
з	 поселенням	 зроблять	 знижки,	
тому	що	у	багатьох	є	свої	готель-
ні	 комплекси.	 Крім	 того,	 їм	 буде	
цікаво	 поспілкуватися	 зі	 своїми	
співвітчизниками»,	 –	 розповідає	
Ірина	Ярмоленко.

Стосовно	 ж	 міського	 голови	
Сергія	Сухомлина,	під	час	обгово-
рення	цього	 питання	 на	 сесії	 він	
висловив	 свою	позицію,	що	 саме	

завдяки	 таким	 заходам	 до	 міста	
надходять	інвестиції.

«Можна	 не	 запрошувати	 гос-
тей	 і	 не	 проводити	 свято.	 Але	
основні	 кошти	 йдуть	 на	 те,	 щоб	
прийняти	 гостей.	 Наприклад,	
Словенія	 дає	 три	 мільйони	 євро	
на	 всю	Україну,	 але	 всі	 гроші	 за-
йшли	 в	 Житомир,	 тому	 що	 ми-
нулого	року	ми	провели	ярмарку	
енергоефективності,	 де	 був	 при-
сутній	 посол	 Словенії.	 Якщо	 ми	
не	будемо	відкриті	для	них	–	вони	
не	 їхатимуть	 і	 не	 інвестувати-
муть»,	–	зазначив	очільник	міста.

Наразі	 кошторис	 на	 святку-
вання	 Дня	 Європи	 бюджетною	
комісією	 не	 розглядався,	 та	 й	 до	
проведення	заходів	ще	понад	три	
тижні,	 тож	 поспішати	 нікуди.	 А	
от	 чи	 вдасться	 можновладцям	
переглянути	 статті	 витрат	 і	 зеко-
номити	 бодай	 кілька	 тисяч	 гри-
вень	–	побачимо	вже	незабаром.

Анна Сергієнко

Зміни до Закону Укра-
їни «Про дорожній рух» 
щодо пріоритетності 
транспортних засобів, 
які рухаються по колу, 
ще не набрали чинності, 
а Житомир уже почав 
готуватися до інновацій.

Згідно	 з	 рішенням,	 ухваленим	
Верховною	 Радою	 на	 пленарному	
засіданні	4	квітня,	правила	проїзду	
через	кругові	перехрестя	зміняться.	
Тепер	 перевага	 в	 русі	 на	 перехрес-

тях,	 де	 організовано	 круговий	 рух,	
надається	 транспортним	 засобам,	
які	вже	рухаються	по	колу.

У	центрі	Житомира	на	майда-
ні	Соборному	організація	дорож-
нього	руху	зміниться	вже	до	кінця	
поточного	року.

Як	пояснив	заступник	мера	Дми-
тро	Ткачук,	житомиряни	звикли	про-
їздити	центральну	площу	міста,	керу-
ючись	так	званим	правилом	«правої	
руки»,	коли	перевага	у	русі	надається	
тому,	хто	знаходиться	праворуч.	Що	
ж	 стосується	 немісцевих	 водіїв,	 то	
вони	 часто	 не	 встигають	 зорієнтува-
тись,	і	це	призводить	до	ДТП.

Наразі	 триває	 процес	 виготов-
лення	 проектно-кошторисної	 до-
кументації	 й	 уже	незабаром	на	 се-
сію	виноситиметься	питання	щодо	
виділення	 коштів	 на	 проведення	

цих	будівельно-монтажних	робіт.	У	
рамках	реалізації	законопроекту	на	
майдані	 Соборному	 оновлять	 роз-
мітку,	 мають	 з’явитися	 відповідні	
знаки,	табло,	острівці	безпеки.

Однак	не	всі	переконані,	що	поді-
бні	зміни	–	на	краще	для	житомирян.

«Єдина	 крана	 в	 Європі,	 де	 коло	
головне	–	це	Данія.	В	усіх	інших	краї-
нах	(та	й	у	нас	у	деяких	регіонах)	якщо	
коло	 головне	 –	 висить	 знак»,	 –	 пояс-
нює	заступник	директора	автошколи	
«Меблевик»	Євген	Ярмолюк.

Викладач	 зізнається,	 що	 не	 є	
прихильником	 того,	 щоб	 коло	 за-
вжди	 було	 головне.	 На	 думку	 за-
ступника	 директора	 автошколи,	
все	залежить	від	ділянки	дороги,	а	
питання	 «головного	 кола»	 вирішу-
ється	 дорожнім	 знаком.	 В	 умовах	
Житомира	це	не	є	необхідно,	бо	у	

нас	 на	 коло	 заїжджають	 з	 вулиць,	
де	 великий	 транспортний	 потік,	
що	тепер	призведе	до	заторів.

«Що	 стосується	 аварійності,	 то	
думаю	–	це,	навпаки,	тільки	негатив-
но	 впливатиме,	 тому	що	 поки	 коло	
їде	–	всі	стоять,	будуть	нервувати,	на-
магатись	 «проскочити»	чи	ще	щось.	
Особисто	я	не	бачу	якихось	суттєвих	
змін	у	кращий	бік».

Не	 бачить	 сенсу	 викладач	 і	 в	
острівцях	безпеки.

«Думаю,	 це	 просто	 відмивання	
грошей,	 –	 зізнається	 заступник	 ди-
ректора	автошколи.	–	Принаймні,	це	
моя	особиста	думка.	По-перше,	сама	
проектна	документація	коштує	доро-
го.	По-друге,	це	будівництво.	Ми	вже	
бачили,	 чим	 закінчилися	 ремонти	
тротуарів.	Це	все	можна	зробити	на-
багато	 дешевше:	 нанести	 нормальну	

розмітку,	поставити	світлофори...	Все	
це	можна	зробити	без	цього	перекри-
вання	і	будування	незрозуміло	чого»,	–	
переконаний	Євген	Ярмолюк.

У	четвер,	27	квітня,	у	міськраді	
збираються	 обговорити	 організа-
цію	 дорожнього	 руху	 на	 майдані	
Соборному	 (з	 урахуванням	 вело	
інфраструктури)	 під	 час	 засідання	
робочої	групи.

То	ж	чи	дійсно	настільки	є	необ-
хідними	 усі	 ці	 зміни?	 І	 чи	 допомо-
жуть	 нові	 правила	 знизити	 аварій-
ність	 у	 самому	 «серці»	 Житомира?	
Побачити	 і	 оцінити	 це	 зможемо	
вже	незабаром.	Ну	а	поки	що	воді-
ям	й	далі	слід	проїжджати	кругове	
перехрестя	 на	 майдані	 Соборному,	
керуючись	 старими	 правилами	 до-
рожнього	руху.	Про	зміни	міськрада	
обіцяє	поінформувати	заздалегідь.

Їзда по колу: чого очікувати 
житомирським водіям від нового закону?

«Свято на мільйон»: у скільки 
Житомиру обійдеться День Європи?



12 Середа, 26 квітня 2017www.20minut.ua Споживачу

Марина Михальчук

Проектування будин-
ку – справа суто особиста. 
Створюючи проект, ви 
плануєте не тільки розмі-
щення приміщень і ко-
мунікацій, а й комфорт і 
затишок. Навряд чи хтось 
інший здатний зробити  
це краще за вас.

Проект	 готується	 перед	 початком	
будь-якого	 будівництва.	 Неважливо,	
буде	це	великий	заміський	котедж	або	
скромний	 за	 розміром	 будиночок,	 усі	
задуми	 і	 мрії	 спочатку	 реалізуються	
на	 папері.	 Завдяки	 розробці	 проекту	
заміського	 будинку	 досить	 точно	 під-
раховується	 підсумкова	 вартість	 всіх	
матеріалів	 і	 робіт,	 що	 дозволить	 за-
вершити	 будівництво	 в	 заплановані	

терміни	та	насолоджуватися	життям	у	
новому	будинку.

На	 сьогоднішній	 день	 велика	 кіль-
кість	 фірм	 надає	 послуги	 з	 розрахунку	
індивідуальних	проектів	або	продає	вже	
готові.	 Але	 ціни	 на	 них	 дуже	 високі,	 й	
більшість	 наших	 співвітчизників,	 на-
магаючись	 заощадити,	 не	 звертаються	
туди.	Дійсно,	розробити	проект	будинку	
можна	і	самостійно,	але	при	цьому	тре-
ба	знати,	на	що	саме	слід	звертати	увагу.

Правила вибору
Перед	початком	роботи	безпосеред-

ньо	 над	 проектом	 будинку	 потрібно	
буде	 визначитися	 з	 призначенням	 бу-
динку.	Це	може	бути	літня	дача,	 або	ж	
будинок	 для	 постійного	 проживання.	
Також	потрібно	прораховувати	кількість	
кімнат	 для	 членів	 сім’ї	 і	 визначитися	
щодо	наявності	інших	будівель	на	ділян-
ці.	До	того	ж,	потрібно	знайти	місце	для	
гаражу	та	інших	об’єктів,	які	впливають	
на	габарити	будинку	і	його	оптимальне	
місце	розташування	на	ділянці.

На	 місце	 розташування	 будинку	
впливатиме	 й	 спосіб	 життя	 його	 влас-
ників.	Бажаючи	створити	відокремлену	

зону	 відпочинку,	 закриту	 від	 сторонніх	
очей,	будинок	розташовують	на	початку	
ділянки,	 загороджуючи	 ним	 внутріш-
ній	 двір.	 Або	 навпаки,	 будують	 його	
всередині	 ділянки,	 відкриваючи	 краси-
вий	фасад	 і	 доглянутий	 ландшафт.	На-
явність	 нахилу	 на	 ділянці	 і	 геодезичні	
дослідження	 також	 внесуть	 свої	 корек-
тиви.	 Відразу	 ж	 планується	 й	 стоянка	
для	машин

Все	 це	 враховується,	 й	 на	 «ґрунті»	
отриманих	 даних	 розробляється	 генп-
лан	 ділянки.	 За	 його	 допомоги	 вийде	
добре	заощадити	час	та	гроші.

Тепер	 починається	 стадія	 розробки	
проекту	 будинку,	 коли	 вже	 відомі	 його	
приблизні	 габарити	 і	 розташування	 на	
ділянці.

Створення ескізного проекту
Ескізний	 проект	 під	 силу	 зробити	

самостійно,	 і	 відповідно	 до	 нього	 про-
фесійний	 архітектор	 робить	 «начерки»	
планування	просторових	і	стильових	рі-
шень.	Дані	креслення	містять	в	собі	план	
забудови,	 покрівлі	 та	 поверхів	 будинку.	
Також	 окреслюється	 зовнішній	 вигляд	
фасаду,	поздовжній	і	поперечний	розріз	

будівлі.	На	ньому	ж	зазначається,	з	яких	
матеріалів	 буде	 побудований	 будинок,	
конструктивні	 особливості	 всіх	 елемен-
тів.	І	вже	на	основі	докладного	ескізного	
проекту	створюється	робочий,	яким	ма-
ють	керуватися	будівельники.

Розробка робочого проекту 
житлового будинку

Архітектурний	проект	–	один	з	най-
приємніших	моментів	у	плануванні	бу-
динку.	У	ньому	«промальовується»	роз-
ташування	 усіх	 кімнат	 і	 їхні	 розміри,	
продумуються	 додаткові	 приміщення,	
а	 також	 відзначаються	місця,	 де	 будуть	
розташовуватися	вікна	та	двері.

На	цій	стадії	 враховується	матеріал,	
з	 якого	 буде	 побудований	 будинок.	 Від	
нього	 залежить	 товщина	 стін,	 розміри	
вікон	і	дверей,	нахил	даху.	У	підсумку	ви-
ходить	цілий	комплект	креслень	з	пояс-
нювальними	 записками.	Робити	можна	
все	 вручну	на	папері	 або	 за	допомогою	
спеціально	 розроблених	 комп’ютерних	
програм.	Докладніше	про	них	йтиметь-
ся	трохи	нижче.

Запорука затишної оселі – 
завчасно розроблений проект

м. Житомир
вул. Вокзальна, 8

тел.: (0412) 36-15-81

ЛАМІНАТ
ПАРКЕТНА ДОШКА
КОРКОВА ПІДЛОГА
КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ

ПЛІНТУСИ
ЛІНОЛЕУМ МАТРАСИ
ШТОРИ ЖАЛЮЗІ

ПОТРІБНІ ВХІДНІ ДВЕРІ?
КУПУЙ ВИГІДНО ЗІ СКЛАДУ!

БІЛЬШЕ 100 МОДЕЛЕЙ В НАЯВНОСТІ!

(097) 133-64-64    (0412) 42-82-67
вул. Параджанова (Баранова), 64
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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

Конструктивний етап проектування
На	 цьому	 етапі	 розраховуються	 усі	

елементи	 будинку.	 Який	 застосувати	 вид	
фундаменту	 і	 наскільки	 його	 заглибити.	
Обираються	 міжповерхові	 перекриття,	
розраховується	розташування	крокв	і	наяв-
ність	димаря.	У	результаті	створюється	на-
бір	креслень	з	конструкцією	стін,	з	планом	
кроквяної	 системи,	 сходів	між	поверхами,	
перемичок,	балок	тощо.	Всі	матеріали	ма-
ють	 бути	 точно	 прораховані,	 щоб	 можна	
було	закупити	все	необхідне	відразу.

Інженерно -технічний проект
Це	важливий	розділ,	який	не	завжди	

можна	 зустріти	 на	 планах	 будівель,	 але	
без	нього	не	вийде	звести	якісний	будинок	
«під	ключ».	Він	містить	розрахунок	і	про-
ектування	 систем	каналізації,	 водопоста-
чання,	вентиляційної	системи,	схеми	опа-
лення	та	електрообладнання.

Даний	проект	повинен	містити	 в	 собі	
також	поетапні	роботи	з	прокладання	ко-
мунікацій,	необхідних	для	життєзабезпе-
чення.	У	робочому	проекті	детально	вказу-
ється	вся	інформація	щодо	розрахункової	

потужності	будинку,	розводки	електроме-
режі	і	системи	заземлення	для	захисту	від	
блискавки.	Окремим	розділом	заноситься	
встановлення	охоронної	системи	будинку.

Дизайн- проект будинку
Це	завершальний	етап	проектування.	

На	ньому	визначаються	з	гамою	кольорів	
фасадів,	даху,	 стін,	обробкою	внутрішніх	
приміщень.	Бажано	продумати	ще	на	ста-
дії	проектування	й	стилістичний	дизайн	
кімнат,	розташування	меблів.

Створення	 проекту	 «власноруч»	 для	
приватного	 забудовника	 є	 більш	 раці-
ональним	 в	 тому	 випадку,	 якщо	 й	 усі	
роботи	 з	 будівництва	 він	 виконуватиме	
самостійно.	Бо,	отримавши	проект	від	ар-
хітектора,	непрофесіоналові	буде	в	ньому	
складно	 розібратися	 і	 зрозуміти	 все,	 що	
там	«намальовано».

На що звернути увагу при розробці 
індивідуального проекту будинку

Підходити	 до	 проекту	 слід	 комп-
лексно,	 враховуючи	 усі	 конструктивні	

та	 інженерні	 особливості	 будівлі.	Щоб	
побудувати	 будинок	 своєї	 мрії,	 ще	 на	
етапі	 придбання	 земельної	 ділянки,	
необхідно	 подбати	 про	 можливості	
облаштування	 водопроводу,	 електри-
ки	і	каналізації.	Але	як	би	ретельно	не	
розроблявся	 проект	 будинку,	 непро-
фесіонал	 все	 одно	 не	 врахує	 усіх	 ню-
ансів.	 І	 під	 час	 будівництва	 неминуче	
виникнуть	 моменти,	 коли	 доведеться	
«на	ходу»	переробляти	або	додумувати	
окремі	конструктивні	елементи.
Сучасні	матеріали	і	доступність	ін-

формації	дещо	спрощують	роботу	для	
приватних	забудовників.	Так,	в	мережі	
викладено	велику	кількість	безкоштов-
них	типових	проектів.	Але	слід	розумі-
ти,	що	якісну	роботу	ніхто	безкоштов-
но	не	дасть.	Усі	ці	проекти	вимагають	
серйозного	 доопрацювання	 або	 є	 не-
повними.

Другим	 варіантом	 є	 придбання	 го-
тового	домокомплекту	з	заводу.	Вибрав-
ши	певний	проект	каркасного	будинку	
у	 заводу-виробника,	 його	 виробляють	
з	 урахуванням	 усіх	 дверних	 і	 віконних	
прорізів	 (а	 за	додаткові	 гроші	–	й	між-
кімнатних	перегородок).

Замовнику	 залишається	 тільки	 зі-
брати	 його	 за	 інструкцією,	 що	 дода-
ється	 на	 подобі	 конструктори.	 Але	 в	
будь-кому	 разі	 «відправною	 точкою»	 в	
розробці	 кожного	 проекту	 є	 бюджет	
будівництва.

Підводячи	 підсумки,	 хочеться	 сказа-
ти,	 що	 розробка	 проектів	 зведення	 бу-
динків	–	справа	копітка	і	досить	складна.	
Ескізну	частину	можна	створити	й	само-
стійно,	 але	 не	 поспішаючи	 і	 ретельно	
продумуючи	та	переглядаючи	всілякі	ва-
ріанти.	А	ось	робочу	частину	краще	усе	
ж	таки	довірити	професіоналам.
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Мама 
це Я

Вік: 24 роки
Діти: Олексій 2 роки
Надихає: мій син, а також любов  
та увага чоловіка
Кредо: не живи минулим
Бути мамою – це приклад для своєї 
дитини, відповідальність за неї, любити 
дитину усім серцем, а також отримува-
ти позитивні емоції від материнства і 
бути щасливою кожен день.

Вік: 32 роки
Діти: Олеся 7 років, Михайло 1 рік
Надихає: коханий чоловік і діти
Кредо: Довіряй тому, хто бачить  
у тобі печаль за посмішкою, любов, 
що за гнівом ховається і причину 
твого мовчання.
Бути мамою – це бути найщасливішою.

Вік: 29 років
Діти: Дмитро 3 роки
Надихає: родина
Кредо: посмішка
Бути мамою – незрівнянне відчуття, 
коли поряд іде твій малюк і міцно 
тримає маленькою ручкою тебе  
за мізинець.

Вік: 30 років
Діти: Єгор 5 років
Надихає: спорт
Кредо: бути собою  
в будь-якій ситуації
Бути мамою – це бути жінкою.

Ольга Кучинська

Лариса Титарчук

Марина Ткачук

Єкатерина Сергенчук

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ  ПАРТНЕР
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У 2017 році Украї-
на посіла 80 сходин-
ку серед 190 країн 
світу за рівнем лег-
кості ведення біз-
несу в міжнародно-
му рейтингу Doing 
Business.

Незважаючи	 на	 військові	
дії	 і	 складну	 ситуацію	 в	 еко-
номіці,	 наша	 держава	 демон-
струє	 стабільно	 позитивну	
динаміку	 і	 щороку	 поліпшує	
показники	у	рейтингу	на	кіль-
ка	 пунктів.	 Якщо	 порівняти	 з	
попередніми	даними,	прогрес	
очевидний:	 з	 2013	 року	 вона	
піднялася	 зі	 137	 до	 80	 місця.	
Але	чи	відчули	позитивні	зру-
шення	 приватні	 підприємці?	
Спробуємо	розібратись.

Податки
Високі	 відрахування	 із	

зарплатні	 завжди	 були	 осно-
вним	 приводом	 для	 невдо-
волення	 серед	 приватних	
підприємців,	 які	 наймають	
людей.	 Відтак	 чимало	 праце-
давців	воліли	виплачувати	за-

робітну	 плату	 в	 «конвертах»,	
щоб	 уникнути	 цих	 податків.	
У	грудні	2015	року	влада	нава-
жилася	на	радикальний	крок:	
скасувала	 соціальний	 внесок	
для	 найманих	 працівників	 та	
зменшила	 розмір	 ставки	 єди-
ного	соціального	внеску	 (ЄСВ)	
для	 роботодавців:	 із	 дифе-
ренційованих	 36,76-49,7%	 до	
фіксованої	 22%.	 Такий	 крок	
був	направлений	передусім	на	
малий	 бізнес,	 у	 якому	 частка	
витрат	на	зарплатню	та	подат-
ки	 з	 неї	 подекуди	 сягала	 80%.	
Відтак	 приватники	 отрима-
ли	 можливість	 збільшити	 та	
легалізувати	 зарплатню	 на-
йманих	 співробітників.	 Також	
спростилася	 процедура	 адмі-
ністрування	ЄСВ,	зменшилися	
виробничі	 витрати,	 що	 дало	
змогу	бізнесменам	перерозпо-
ділити	 кошти	 і	 направити	 їх	
на	розвиток	справи.

Втім,	зміни	мали	й	негатив-
ні	наслідки.	Зокрема,	вони	тор-
кнулися	 тих,	 хто	 перебував	 на	
загальній	системі	оподаткуван-
ня	другої	та	третьої	групи	–	так	
званих	 фізичних	 осіб-підпри-
ємців	 (ФОП).	 Уряд	 зобов’язав	
їх	 сплачувати	 ЄСВ	 навіть	 за	
відсутності	 прибутків.	 А	 че-

рез	 те,	що	 з	 1	 січня	 2017	 року	
мінімальна	 зарплата	 в	 Україні	
зросла	до	3	тисяч	200	грн,	ЄСВ	
для	 них	 збільшився	 з	 422	 грн	
до	 704	 грн	 на	 місяць.	 Це	 при-
звело	 до	 скорочення	 кількості	
«сплячих»	ФОПів,	тобто	таких,	
які	 існували	 лише	 на	 папері.	
Економісти	 оцінюють	 це	 яви-
ще	 як	 своєрідне	 «очищення»	
малого	бізнесу.

«Хто	 пішов	 закриватися?	
Це	ті	особи,	які	або	взагалі	не	
працювали,	 або	 отримували	
невеликий	 дохід	 кілька	 разів	
на	 рік,	 –	 розповів	 Костянтин	
Донченко,	експерт	аналітично-
го	 центру	 «Бюро	 економічних	
та	 соціальних	 досліджень».	 –	
Це	 люди,	 які	 мають	 інше	 по-
стійне	 місце	 роботи,	 а	 діяль-
ність	 фізособи-підприємця	 є	
бонусною.	Тобто	вони	створю-
вали	 документообіг,	 носили	
звіти	у	податкову,	числилися	у	
статистиці,	але	реальної	виго-
ди	від	їхньої	діяльності	еконо-
міка	не	мала».	За	статистикою,	
більшість	 з	 цих	 підприємців	
надавали	 складські	 та	 тран-
спортні	послуги,	а	також	пра-
цювали	у	сфері	оптової	та	роз-
дрібної	торгівлі.

За	 даними	 сервісу	 моні-

торингу	 реєстраційних	 да-
них	 українських	 компаній	
OpenDataBot,	 з	 20	 березня	
2017	 року	 масове	 закриття	
ФОП,	спричинене	податковим	
нововведенням,	припинилося.

Електронна звітність
Наразі	 приватники	 все	 ак-

тивніше	 переміщаються	 з	 ка-
бінетів	контролюючих	органів	
до	 Інтернету,	де	легко	 і	швид-
ко	можна	оформити	більшість	
документів.	 Уже	 кілька	 років	
в	 Україні	 діє	 «єдине	 вікно»	
подання	 електронної	 звітнос-
ті	 до	 Пенсійного	 фонду,	 Дер-
жавної	 фіскальної	 служби	 і	
Державної	 служби	 статисти-
ки.	 Електронний	 документо-
обіг	 цим	 не	 обмежується.	 В	
Україні	з’являється	все	більше	
онлайн-сервісів:	 портал	 iGov	
(тут	можна	оформити	або	лік-
відувати	 ФОП),	 онлайн-буди-
нок	 юстиції,	 єдиний	 держав-
ний	 портал	 адміністративних	
послуг	poslugy.gov.ua.

А	 з	 1	 квітня	Мінфін	 запус-
тив	 електронний	 реєстр	 від-
шкодування	 ПДВ.	 Раніше	 по-
вернення	 коштів	 відбувалося	
в	останні	5	днів	місяця.	Тепер	
відшкодовувати	 податок	 бу-
дуть	 у	 будь-який	 день	 місяця	
після	 узгодження	 суми,	 тому	
бізнес	 зможе	 ефективніше	
планувати	 свою	 діяльність	
та	 бюджет,	 а	 також	 отримає	
додаткові	 оборотні	 кошти.	
Онлайн-реєстр	унеможливить	
корупцію	та	зловживання	при	
компенсації	 ПДВ	 і	 створить	
рівні	умови	для	всіх	учасників	
процесу.

«Україна	 до	 цього	 дня	
йшла	з	1996	року.	21	рік	укра-
їнські	 підприємці,	 українські	
бізнесмени	чекали	прозорості	
відшкодування	податку	на	до-
дану	вартість.	21	рік,	на	жаль,	
система	 відшкодування	 ПДВ	
живила	 корупціонерів,	 які	 за	
непрозорі	 механізми	 відшко-
дування	 часто-густо	 отриму-
вали	 хабарі.	 21	 рік,	 на	 жаль,	
з	 повітря	 бралися	 кошти,	 ви-
тягувалися	 з	 державного	 бю-
джету.	 І	 це	 мало	 величезні	
негативні	 наслідки	 для	 еко-
номіки»,	–	відзначив	на	почат-
ку	 квітня	 Президент	 України	
Петро	Порошенко	 на	 робочій	
нараді	з	урядовцями,	що	була	
присвячена	запуску	реєстру.

Справді,	сьогодні	Інтернет-
сервіси	 стають	 одним	 із	 най-

дієвіших	 інструментів,	 який	
дозволяє	 полегшити	 та	 змен-
шити	 кількість	 процедур	 у	
бізнесі.	 Це	 європейська	 прак-
тика,	яка	досить	швидко	наби-
рає	обертів	і	в	Україні.

Дерегуляція
За	даними	Світового	банку,	

найкраща	 ситуація	 в	 Україні	
склалася	 з	 процедурою	 від-
криття	 власної	 справи.	 За	 лег-
кістю	реєстрації	нового	бізнесу	
наша	держава	сьогодні	займає	
20	 місце	 в	 світі.	Щоб	 розпоча-
ти	підприємницьку	діяльність,	
потрібно	 пройти	 лише	 4	 про-
цедури	і	витратити	в	середньо-
му	 5	 днів.	 Також	 надзвичайно	
важливим	 є	 і	 те,	що	 «старт»	 у	
бізнесі	можливий	й	без	почат-
кового	капіталу.
Так,	 станом	 на	 вересень	

2016	 року	 в	 Україні	 на	 40%	
було	 зменшено	 кількість	 до-
кументів,	 які	 слід	 подати	 на	
оформлення	 у	 разі	 заснуван-
ня	 бізнесу,	 а	 кількість	 різних	
видів	дозволів	 скоротилася	 зі	
143	до	84.

Загалом	 за	 останні	 два	
роки	в	Україні	було	скасовано	
460	 застарілих	 нормативно-
правових	 актів	 та	 постанов,	
що	ускладнювали	життя	при-
ватників.	 Це	 було	 зроблено	 в	
рамках	 дерегуляції	 –	 комп-
лексу	 заходів,	 покликаних	
значно	 спростити	 умови	 під-
приємницької	 діяльності	 і	
зменшити	 регуляторний	 тиск	
держави	 у	 цій	 сфері.	 Ключо-
вим	 із	 таких	 заходів	 став	 мо-
раторій	на	перевірки	суб’єктів	
малого	 та	 середнього	 бізнесу,	
який	 був	 запроваджений	 із	
2014	року.	Таке	рішення	отри-
мало	схвальні	відгуки	у	бізне-
совому	середовищі.
«Мораторій	 має	 тривати	

якомога	довше,	і	під	нього	ма-
ють	потрапляти	якомога	біль-
ше	 категорій	 підприємств.	
Адже	тяганина	з	перевірками	
не	дає	можливості	нормально	
працювати,	–	підсумував	Рос-
тислав	 Сорока,	 голова	 регіо-
нальної	 ради	 підприємців	 у	
Львівській	області.	–	Держава	
має	 навчитись	 контактувати	
з	 бізнес-середовищем,	 буду-
вати	 партнерські	 відносини,	
а	 не	 лякати	 перевірками	 і	
штрафами».

Матеріал підготовлений 
Центром  громадського мо-
ніторингу та контролю

Бізнес-клімат в Україні.  
Чи відчули підприємці 
«потепління» після реформ?
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Напишу	про	 деякі	 події,	 які	
мене	обурюють.	31	березня	бага-
тодітній	 родині	 скинули	 «про-
срочені»	 новорічні	 подарунки	
(роздавали	ці	подарунки	в	грудні	
2016	року).	Упаковку	викинули,	а	
цукерки	 маленьким	 дітям	 ски-
нули	 до	 коробки.	Це	 #Бердичів.	
Шоколадного	 Святого	 Миколая	
маленьким	дітям,	–	Карл!!!	(Кон-
сультацію	 лікарів	 треба	 точно	
проводити	 начальникам	 перед	
спілкуванням	з	дітьми).	Фото	ви-
клали	у	себе	на	сторінках.

Тепер	 про	 спорт.	 Міністр	
приїхав.	Показали	красу.	Гарний	
стадіон,	діти	займаються,	але	на-
зву	 клуба	 написали	 неіснуючо-
го	–	начальник	управління	«пра-
цює»,	як	вона	каже.

А	тепер	про	АТО.	Минулоріч-
на	 Хорватія.	 Дякую	Юлія	 Маль-
цева,	 що	 підняла	 тему.	 Я	 споді-
валась,	 що	 все	 буде	 заради	 дітей	
військових.	 Анатолій	 Свирид,	 в	
нашому	місті	дітей	відбирали	по	
принципу	 свій-своя-кошти	 –	 це	

таке	управління	молоді	та	спорту	
нашої	області.

Про	відвіданих	вже	багатодіт-
них	 батьків,	 які	 на	 війні	 втрати-
ли	 єдиного	 сина,	 мовчу.	 Дякую	
житомирським	журналістам,	що	
образливі	слова	від	начальниці	не	
пустили	в	ефір:	«Ви	житомирська,	
тому	ми	не	маємо	право	вам	до-
помагати,	але	так	як	ви	прослави-
лись,	 ми	 вимушені	 були	 прийти	
через	тиждень	і	привітати»...	при-
вітали	у	роддомі	–	гречка,	олія	та	
ДВА	комплекти	для	ТРЬОХ	дівча-
ток	–	Карл!!!	Марина	Красота.

Такого	 собі	 даже	 представни-
ки	 «Батьківщини»,	 «Опозиційно-
го	 блоку»,	 Зубко	 та	Сухомлин	не	
дозволили.	За	що	їм	і	дяка.

Також,	велика	подяка	всім	де-
путатам	міської	ради	за	підтрим-
ку	родини	Ільницьких.

Але	про	події	далі.	А	далі	було	
ще	цікавіше.

Нещодавно,	 Ulka	 Chepiuk	
писала	 про	 куплені	 лайки...	 Всі	
були	 в	 шоці,	 так	 знову	 праців-
ники	 даного	 управління	 відмі-
тились...	 Тепер	 буду	 кожен	 день	
слідкувати	та	писати	запити,	бо	
управління,	 яке	 повинно	 допо-
магати	 дітям,	 сім’ям,	 спортсме-
нам,	 робить	 тільки	 корупційні	
схеми	та	піар	себе	коханих...

Відкрито	 звертаюсь	 до	 Ігор	
Гундич,	 Сергій	Крамаренко	 про-
вести	 аудит	 даного	 управління	 в	
сфері	всіх	їх	повноважень.

Ми	 вже	 частково	 провели.	 Я	
в	шоці.	Перерізати	«ленточки»	та	
їздити	на	змагання	–	це	добре,	але	
треба	працювати	та	розвиватися.

P.S.	 очі	 дитини	 все	 кажуть	 31	
березня!!!	Добре,	що	не	1	квітня!	

Сироти-студенти	 ПТУ	
без	 грошей.	 Мовою	 оригі-
налу	 вечірнє	 листування	 із	
житомирською	 сиротою:	
«Пишу	 з	 приводу	 невипла-
ти	 коштів	 за	 харчування,	
адже	 обіцяють,	 але	 не	 ви-
плачують.	 Ви	 приїжджа-
ли	 до	 нас	 в	 училище	 та	 ще	
писали	 статтю	 про	 це,	 так	
от	 1000	 гривень	 не	 вистачає	
на	 проживання,	 адже	 дово-
диться	 економити	 на	 всьо-
му	 цілком,	 ось	 і	 на	 практи-
ку	 вже	 виходити,	 а	 грошей	
нема,	 а	 їздити	 та	щось	 їсти	
теж	потрібно».	Дітям	немає	
за	що	купити	їжу,	а	мільйон	
на	День	Європи	є.	Як	запев-
нив	 Mathey	 Khrenov,	 учора	
на	позачерговій	сесії	прого-
лосували	 виділення	 коштів.	
Мають	 «піти»	 на	 рахунки	
сиріт	 з	 понеділка.	 Вони	по-
терплять	 до	 наступного	
тижня,	 бо	ж	 звикли	 заоща-
джувати.

Ірина Коцюба, 
Громадська активістка

Олена Галагуза, 
Депутат обласної ради

Житомир купує бензин 
у офшорних підприємств
До	 офшорних	 скандалів	 в	

Україні,	 здається,	 усі	 вже	 зви-
кли.	 Проте	 справжньою	 неспо-
діванкою	 для	 нас	 стало	 те,	 що	
деякі	 комунальні	 підприємства	
Житомира	та	державні	установи	
купують	паливо	у	підприємств,	
що	зареєстровані	як	не	на	Кіпрі,	
так	на	Сейшелах.

Скандальне КП «Зеленбуд»
Після	розголосу	скандалу,	що	

відбувся	 на	 комунальному	 під-
приємстві	 «Зеленбуд»	 минулої	
осені,	коли	бензин	списувався	на	
неіснуючу	техніку,	за	документа-
ми	висаджувалися	тисячі	дерев,	
а	 кошти	підприємства	 знімали-
ся	 приватними	 особами	 в	 бан-

коматах	 міста,	 ми	 слідкуємо	 за	
діяльністю	 цього	 підприємства	
дуже	 прискіпливо.	 Тому	 про	
фірму	ТОВ	«Пром	Гарант	Плюс»	
наша	громадська	організація	ді-
зналася	саме	під	час	моніторин-
гу	закупівель	КП	«Зеленбуд».

У	 2016	 році	 підприємство	
КП	 «Зеленбуд»	 починає	 співпра-
цювати	з	ТОВ	«Пром	Гарант	Плюс».	
Основною	 діяльністю	 підприєм-
ства	є	оптова	та	роздрібна	торгівля	
паливом.	ТОВ	«Пром	Гарант	Плюс»	
згідно	єдиного	реєстру	юридичних	
осіб,	 фізичних	 осіб-підприємців	
та	 громадських	 формувань	 зареє-
стровано	 у	 м.	 Дніпро,	 має	 розмір	
статутного	 капіталу	 100	 гривень	
і	 створена	 п’ятьма	 компаніями,	
які	 зареєстровані	 в	 офшорах:	
«Бі-сі	 Карго	 Сервіс	 Лімітед»,	 «Ден-
ніеллі	Лімітед»,	«Прістеллі	Холдінг	
Інк»	 знаходяться	 на	 Віргінських	
островах,	 інші	 –	 «Дівелопмент	
Інвесторс	 Лімітед»	 та	 «Кендлвуд	
Файненсіал	Корп»	у	Белізі,	що	роз-
ташований	 на	 березі	 Карибського	
моря.	 Усі	 ці	 фірми	 можна	 знайти	
у	 переліку	 підприємств,	 що	 «ви-
вело»	 закордон	 $1,82	 млрд,	 який	
оприлюднило	 видання	 «Наші	
гроші».	 Кінцевий	 бенефіціарій	 у	
ТОВ	«Пром	Гарант	Плюс»	відсутній.

Загалом	підприємство	поста-
чає	пальне	майже	по	всій	Украї-
ні,	 за	що	отримує	сотні	мільйо-
нів	 гривень.	 Не	 залишило	 воно	
без	уваги	і	Житомир.

Сотні тисяч на паливо для 
маленького комунального
підприємства
Комунальне	 підприємство	

«Зеленбуд»	 за	 IV	 квартал	 2016	
року	 та	 І	 2017	 року	 (нас	 ціка-
вив	 саме	 період	 після	 перевірки	
контрольно-аналітичним	 відді-
лом	 Житомирської	 міської	 ради)	
у	ТОВ	«Пром	Гарант	Плюс»	ймо-
вірно	 без	 тендеру	 за	 5	місяців	 за-
купило	7875	л	бензину	на	суму	138	
тисяч	630	гривень	та	10	795	л	дизпа-
лива	на	суму	175	тисяч	374	гривні.

Цікаво,	але	у	грудні	2016	року	
використання	палива	на	підпри-
ємстві	зросло	майже	в	три	рази,	
бо	 як	 інакше	пояснити	 закупів-
лю	2910	літрів	бензину,	якщо	за-
звичай	 «Зеленбуд»	 купував	 від	
790	 л	 до	 1200л	 (трохи	 більше	 у	
березні	 –	 2000	 л).	 Така	ж	 ситуа-
ція	і	з	дизпаливом:	грудень	2016	
року	–	4310	л,	коли	зазвичай	від	
1200	л	до	2000.

Тож	 для	 чого	 підприємству,	
на	 балансі	 якого	 знаходиться	 не	
так	багато	техніки,	така	кількість	
пального?	 Тим	 паче,	 що	 взимку	
КП	«Зеленбуд»	не	має	такої	кіль-
кості	роботи,	як,	наприклад,	вліт-
ку.	Тому	пояснити	використання	
паливно-мастильних	 матеріалів	
у	такій	кількості	через	те,	що	пра-
цюють	газонокосарки	(як	це	і	ро-
било	керівництво	КП	«Зеленбуд»	
раніше)	не	вийде.	І	хоча	керівник	
на	 підприємстві	 змінився,	 бо	 з	

серпня	 2016	 року	 його	 очолює	
Олександр	 Шевчук,	 схеми	 зали-
шилися	 ті	 ж	 самі,	 а,	 можливо,	
стали	масштабнішими.

У	лютому	2017	року	КП	«Зелен-
буд»	 провів	 тендер	 на	 закупівлю	
знову	ж	таки	паливно-мастильних	
матеріалів	на	суму	943	500	гривень.	
Переможцем	стало	ТОВ	«Торговий	
ДІМ	"Запорізька	трейдингова	ком-
панія"»,	що	зареєстрована	у	верес-
ні	2016	року,	але	так	само	успішно,	
як	і	ТОВ	«Пром	Гарант	Плюс»	пра-
цює	на	ринку	України,	бо	за	7	міся-
ців	роботи	вже	встигла	отримали	
замовлень	 майже	 на	 100	 мільйо- 
нів	гривень.

До	 слова,	 у	 вищезгаданого	
ТОВ	«Пром	Гарант	Плюс»,	окрім	
комунального	 підприємства	
«Зеленбуд»,	 паливо	 закуповува-
ла	 і	 Житомирська	 міська	 рада:	
управління	комунального	госпо-
дарства	на	суму	14	620	гривень	та	
управління	житлового	господар-
ства	–	14	405.	Суми,	порівняно	з	
потоками	 у	 міській	 раді,	 незна-
чні,	 проте	 цікаво,	 що	 перера-
хування	 коштів	 відбулося	 лише	
один	 раз	 і	 майже	 в	 один	 час,	 з	
різницею	в	два-три	дні.

Мерія обирає 
Кіпр та Сейшели
Від	 комунального	 підприєм-

ства	 «Зеленбуд»	 Житомирська	
міська	 рада,	 яка	 мала	 б	 контр-
олювати	принаймні	 періодично	
своє	 підприємство,	 далеко	 не	

пішла.	У	лютому	2017	року	місь-
ка	 рада	 провела	 тендер	 на	 за-
купівлю	8000	л	бензину	на	суму	
179	 450	 гривень	 у	 ТОВ	 «Альянс	
Еволюшн».	 Фірма	 зареєстрова-
на	 знову	 ж	 таки	 в	 м.	 Дніпро,	 у	
травні	2016	року	та	має	офшорні	
фірми	 у	 засновниках.	 Зокрема,	
«Деззлінг	 Інвестментс	 Лімітед»,	
що	 зареєстрована	на	Сейшелах,	
«Делстанто	 Холдінгс	 ЛТД»	 –	 на	
Кіпрі,	 «Найтентра	 Коммершіал	
Лімідет»,	 «Сенбіан	 Інвествент	
Лімітед»	та	«Рівандж	Лімітед»	–	
в	 Белізі.	 Кінцевий	 бенефіціарій	
також	відсутній,	а	статутний	ка-
пітал	всього	4000	гривень.	Зараз	
ТОВ	 «Альянс	 Еволюшн»	 –	 один	
з	 лідерів	 постачання	 палива	
держпідприємствам	 по	 Україні.	 
До	 слова,	 підприємство	 поста-
чає	паливо	через	АЗС,	підконтр-
ольних	 групі	 «Приват»,	 зокре- 
ма	«Авіас».

Отож	ситуація	у	Житомирі	з	
закупівлею	 палива	 доволі	 ціка-
ва.	Мер,	його	заступник,	зокрема	
Олександр	Фещенко,	 який	 є	 ку-
ратором	 вищезгаданих	 дотацій-
них	 комунальних	 підприємств	
та	 управлінь,	 фіндепартамент	
міської	 ради	 не	 контролюють	
бюджетні	кошти	та	навіть	не	пе-
ревіряють	 «ниточки»,	 які	 ведуть	
від	підрядників.	Або	ж,	можли-
во,	 попереджені	 і	 просто	 мов-
чать,	 маючи	 скромний	 відсоток	
від	великого	«пирога».

Володимир Гірук, 
Голова ГО «Антикорупційний 
рух Житомирщини»
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Марина Михальчук

Художник, що ма-
лює «Рожевий Жи-
томир». Це точно 
митець своєї спра-
ви, той, хто пензлем 
«створює» світ. Ху-
дожник, ілюстратор, 
дизайнер, громад-
ський діяч, публі-
цист, актор-аматор, 
блогер, викладач – це 
все одна людина, і 
це – Дмитро Раков.

Художник	 і	 його	 картини	 –	
це	мальовничий	роман	 довжи-
ною	в	життя,	повний	пристрас-
ті,	 любові,	 драм	 і	 розчарувань.	
Герої	картин	сходять	з	полотен	
і	 оселяються	 назавжди	 в	 серці	
художника.	 Бажання	 творити	
гарячими	 полум’яними	 пе-
люстками	огортає	душу	митця,	
зове	в	невідоме,	не	дає	спокою.	
Змушує	взяти	в	руки	«огризок»	
олівця	чи	пензель	і	виплеснути	
в	 жорстокий	 навколишній	 світ	

свої	 потаємні	 й	 тендітні	 обра-
зи	 та	фантазії.	 І	 ця	пристрасть	
проходить	 крізь	 сторіччя,	 про-
буджуючи	розум	інших	людей,	
які	 «скуштували	 з	 колодязя»	
свідомості	художника.

Солотке дитинство
Народився	Дмитро	у	Сєвєро-

донецьку,	у	родині	тата	-	лікаря	і	
мами	-	інженера.	Хист	до	малю-
вання	перейшов	від	тата.

Родина	 Дмитра	 частенько	
подорожувала.	 Мати	 хлопця	
родом	 з	 Житомира,	 а	 тато	 –	 з	
Одеської	області.	Можливо,	саме	
тому,	на	літні	канікули	хлопчик	
частенько	бував	у	Житомирі,	тут	
мешкав	 на	Польовій	 у	 бабусі.	 У	
Дмитра	є	менша	сестра,	про	неї	
він	говорить	хоч	і	мало,	але	з	ве-
ликою	ніжністю.

«Я	 вважаю,	 що	 у	 мене	 було	
ідеальне	 дитинство.	 Наші	 сто-
сунки	 з	 родиною	 завжди	 були	
теплими»,	 –	 ділиться	 Дмитро	
Раков.

Юність, що змушує 
навчитися жити інакше

Пізніше	 Дмитро	 здобув	
освіту	 і	 професію	 художника-
ілюстратора.	 Тих,	 хто	 малює,	
фантазує	 і	 постійно	 вигадує	 на	
папері	 або	 в	 комп’ютері	 навко-

лишній	 світ,	 називають	 худож-
никами-ілюстраторами.	 Вони	
керуються	 мовою	 образів.	 Ди-
вовижні	та	незвичайні,	барвисті	
ілюстрації	 захоплюють	 та	 за-
ворожують.	 Цікаве	 поєднання	
цифрового	живопису	з	різними	
техніками	ми	знаходимо	у	твор-
чості	Дмитра	Ракова.

Дмитро	 Раков	 мешкав	 у	 Сє-
вєродонецьку,	 але	 з	 початком	
війни	на	Сході	хлопець	переїхав	
до	Житомира.

Житомир…художник і час
За	весь	цей	час	Дмитро	на-

малював	близько	40	робіт,	при-
свячених	 Житомиру.	 Хлопець	
позиціонує	 себе	 як	 художник	
краєвидів	 нашого	 міста.	 Мріє,	
аби	 місто	 знали	 не	 лише	 як	
батьківщину	 конструктора	
перших	 штучних	 супутників	
Землі	 й	 космічних	 кораблів	
Сергія	Корольова,	морозиво	чи	
панчішні	вироби,	а	й	щоб	Жи-
томир	 став	 туристично	 при-
вабливим.	 Раков	 створив	 серії	
робіт	 «Геометрія	 статі»,	 «Укра-
їнський	 шлях»,	 «З	 любов’ю	 з	
Житомира»,	 «Рожевий	 Жито-
мир».	 На	 питання,	 чому	 Жи-
томир	 «рожевий»,	 Раков	 від-
повідає,	 що	 рожевий	 колір	 у	
сучасній	моді	–	як	кітч.

Нещодавно	 художник	 по-

чав	 брати	 участь	 у	 «Живій	 бі-
бліотеці».	 Це	 відносно	 нова	
форма	 роботи,	 котра	 набирає	
поширення	 серед	 читацької	
аудиторії	нашої	країни.	Її	суть	
полягає	у	тому,	що	«книгою»	є	
не	 просто	 друковане	 видання,	
а	людина	 (письменник,	 видат-
ний	діяч,	митець	тощо.).	Тобто	
аудиторія	 контактує	 безпосе-
редньо	 з	 особистістю,	 ставить	
питання,	 слухає	 автора.	 Дми-
тро	охоче	 спілкується	 з	 усіма,	
адже	 вважає,	що	краса	мисте-
цтва	має	бути	обов’язково	по-
чута	чи	побачена.

Сучасний	 український	 ху-
дожник	Дмитро	 Раков	 працює	
в	 різних	 техніках,	 починаю-
чи	 від	 олівця	 з	 фарбами	 до	
комп’ютера.	Через	 зображення	
людей	і	образів	усього,	що	його	
оточує,	 Дмитро	 намагається	
передати	 ті	 тонкі,	 ледь	 влови-
мі	 почуття,	 які	 важко	 переда-
ти	недосконалою	мовою	слів,	а	
можна	тільки	вдихнути,	як	ков-
ток	 повітря	 і	 відчути	 на	 смак.	
Його	 картини	 зачіпають	 стру-
ни	душі,	які,	можливо,	мовчали	
довгі	роки,	чекаючи	цього	ніж-
ного	дотику…

Ярослава Туктагулова

У вівторок, 25 квіт-
ня в міській раді на-
городили таланови-
тих дітей, які брали 
участь у різних кон-
курсах.

Серед	 нагороджених	 були:	
переможці	 та	 призери	 місько-
го	 етапу	 конкурсу	 захисту	 на-
уково-дослідницьких	робіт	учнів	
МАН,	які	отримали	диплом	тре-
тього	ступеня,	учні,	які	отрима-
ли	дипломи	першого	й	 другого	
ступенів	 та	абсолютні	перемож-
ці.	Здобули	стипендії	і	вихованці	
школи	 хореографічного	 мисте-
цтва	«Сонечко».

«У	 порівнянні	 з	 минулим	
роком	 талановитих	 дітей	 ста-
ло	 більше.	 Ми	 чекаємо	 гідних	
перемог	 на	 обласному,	 всеу-
країнському	 та	 міжнародному	
рівнях.	 У	 минулому	 році	 ми	
здобули	перемогу	в	Тбілісі,	пе-
ремогли	 на	 міжнародній	 олім-
піаді	з	екології.	Наш	випускник,	
учень	28	школи,	здобув	для	нас	
перемогу	на	міжнародному	рів-
ні,	 яку	 вітала	 міністр	 освіти	 –	
Лілія	 Гріневич.	 У	 цьому	 році	
ми	 також	 чекаємо	 міжнарод-
них	 перемог,	 адже	 у	 Житоми-
рі	є	багато	талановитої	молоді.	
Ми	будемо	сприяти	і	підтриму-
вати	 їх	 разом	 з	 вами»	 –	 запев-
нив	начальник	управління	осві-
ти	 житомирської	 міської	 ради	
Валентин	Арендарчук.

По	завершенні	заходу	юні	та-
ланти	 зробили	 спільне	фото	 на	
пам’ять.	

Дмитро Раков: «Тут здійснюються 
мрії, це місто, у якому ми живемо. 
І вдень, і вночі – Житомир…»

Житомир має таланти: 92 переможці конкурсів 
нагороджено стипендіями міського голови
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ФК «Полісся» здобуває першу 
перемогу у весняній частині 
аматорського чемпіонату України

Житомирська фігуристка  
здобула «срібло» у міжнародних 
змаганнях у мінську

Житомирянка  
Лідія Ващенко виграла 
молодіжний чемпіонат 
Європи з боротьби самбо

У цю суботу,  
29 квітня в Житомирі 
відбудеться відкриття 
спортивного сезону зі 
Стріт Воркауту.

На	 гостей	 свята	 чекає	 над-
звичайно	 захоплююче	 дійство	 за	
участі	найсильніших	спортсменів	
Житомирської	 області	 та	 міста	
Києва,	а	також	спеціальних	гостей	

нашого	 свята	 –	 Тетяни	 та	 Адама	
Raw	,	що	завітали	до	нас	з	Чехії.

Силовий	 фрістайл	 серед	 чо-
ловіків,	нова	для	України	дисци-
пліна	«кросс-бар»,	конкурси	для	
глядачів	та	цікава	шоу-програма	
за	участі	театру	танцю	«Енергія».	
І	 звичайно	 ж,	 окраса	 змагань	 –	
жіночий	фрістайл!

Не	пропусти,	прийди	 та	по-
дивись	на	 власні	 очі,	 хто	ж	 вар-
тий	 звання	 найсильнішого	 вор-
каутера	міста	Житомир!

18-21 квітня у місті 
Прага (Чехія) відбувся 
молодіжний  чемпіонат 
Європи з боротьби сам-
бо серед дівчат. Перемо-
гу здобула житомирян-
ка Лідія Ващенко.

Лідії	не	було	рівних	у	ваговій	

категорії	до	56	кг.	На	шляху	до	пе-
ремоги	вона	здолала	суперниць	з	
Румунії,	Іспанії	та	Болгарії.

Ващенко	 є	 вихованкою	
ДЮСШ	«Динамовець».	Підготу-
вали	спортсменку	тренери	Дми-
тренко	С.	Г.	та	Соколовська	А.	А.

Ще	 одна	 житомирянка,	 ви-
хованка	міської	ДЮСШ	№	2	(тре-
нер	–	Олена	Кумечко)	Вікторія	Га-
пон	стала	бронзовою	призеркою	
з	боротьби	самбо	серед	юніорок.

У суботу, 22 квітня 
ФК «Полісся» зіграв 
перший виїзний поєди-
нок у весняній частині 
аматорського чемпіо-
нату України. У рамках 
14 туру наша команда 
зустрілася на Чернігів-
щині з корюківським 
«Авангардом».

Після	двох	домашніх	поразок	
житомиряни	 були	 налаштовані	
лише	 на	 перемогу	 і	 з	 перших	
хвилин	матчу	перехопили	ініці-
ативу	та	почали	активно	пресин-
гувати	ворота	суперника.	Вже	на	
другій	 хвилині	 Роман	 Гусак	 міг	
відкрити	 рахунок,	 але	 пробив	
неточно,	і	м’яч	пролетів	в	декіль-
кох	 сантиметрах	 від	 штанги.	 А	
Богдан	Самотуга	лише	трохи	не	
дотягнувся	 до	 шкіряного,	 аби	
підправити	 його	 траєкторію	 у	
ворота.	 За	 перші	 п’ять	 хвилин	
житомиряни	 мали	 декілька	 на-
год	 відкрити	 рахунок,	 хоча	 й	
Дмитру	Міхєєву	час	від	часу	до-
велося	вступати	в	гру,	а	господа-
рі	заробили	декілька	кутових.

А	 на	 16	 хвилині	 Роман	 Гусак	
змушує	 помилитися	 воротаря	
авангардівців,	який	поспіхом	і	не-

точно	 вибив	 м’яч	 в	 центр	 поля	
прямо	 на	 Євгенія	 Кузнєцова.	 Той	
відпасував	 на	 Тосіча,	 який,	 прой-
шовши	 лівим	 флангом,	 повернув	
м’яча	Кузнєцову,	і	Євгеній	з-за	меж	
штрафної	по	центру	 сильно	про-
бив	прямо	у	праву	дев’ятку	–	1:0.

Але	 ще	 до	 кінця	 першого	
тайму	 господарям	 вдалося	 віді-
гратися	 після	 чергової	 подачі	
кутового.	 Дмитро	Міхєєв	 вибив	
м’яча	 далеко	 вперед,	 але	 пер-
шим	 до	 нього	 встиг	 Поляниця.	
Перший	 удар	 від	 авангардівця	
Міхєєв	 зумів	 відбити,	 але	 м’яч	
знову	 відскакує	 до	 Поляниці,	
який	 пробиває	 в	 протилежний	

від	воротаря	кут	воріт	–	1:1.
Вирішальний	же	м’яч	у	воро-

та	 «Авангарду»	 забив	 головний	
бомбардир	 житомирян	 Роман	
Гусак	 в	 середині	 другого	 тайму,	
обігравши	 захист	 і	 пробивши	 з	
лівого	флангу.

Після	 цього	 господарі	 спро-
бували	 відігратися	 і	 почали	раз	
за	разом	атакувати	ворота	жито-
мирян.	Але	нашим	футболістам	
вдалося	 стримати	 цей	 натиск	 і	
під	 кінець	 матчу	 знову	 перехо-
пити	ініціативу.	Однак	голів	гля-
дачі	більше	не	побачили.	Фіналь-
ний	свисток	зафіксував	перемогу	
ФК	«Полісся»	з	рахунком	2:1.

У Мінську 22-23 
квітня відбулись між-
народні змагання з 
фігурного катання на 
ковзанах – Відкритий 
кубок МКСК «Мінськ-
арена» з фігурного 
катання, де Житомир-
щину представляла 
фігуристка Вероніка 
Остапенко. Одинадця-
тирічна спортсменка 
здобула друге місце.

У	 змаганнях	 взяли	 участь	
близько	 300	 учасників	 з	 різних	
куточків	світу.	Від	України	участь	
у	змаганнях	брали	спортсмени	з	
міст	 Кропивницький,	 Одеса	 та	
Житомир.	 Честь	 нашого	 міста	
захищала	 Вероніка	 Остапенко.	

Одинадцятирічна	 спортсменка	
отримала	срібну	нагороду.

«Я	 вже	 вдруге	 беру	 участь	 у	
цих	 змаганнях,	 минулого	 року	
я	завоювала	перше	місце.	В	цьо-
му	році	конкуренція	була	більш	
жорсткою	 –	 в	 моїй	 категорії	 ви-
ступало	 9	 спортсменів,	 –	 каже	
Вероніка.	–	Мені	дуже	сподобався	
рівень	проведення	змагань	мину-
лого	року,	тому	ми	з	мамою	вирі-
шили	 знову	 поїхати	 до	Мінська.	
Мінськ-арена	має	льодовий	май-
данчик	 неймовірної	 краси,	 про	
такий	ми	можемо	тільки	мріяти».

Керівник	Житомирського	об-
ласного	 відділення	 Української	
федерації	 фігурного	 катання	 на	
ковзанах	 Олена	 Кропачова	 за-
значає:	 «Найбільший	біль	нашої	
команди	 –	 це	 відсутність	 повно-
цінної	льодової	арени,	де	діти	мо-
гли	б	тренуватись	в	спортивному	
режимі.	Деякі	 з	них	займаються	
вже	по	5-6	років,	й	щороку	при-
возять	зі	змагань	медалі	і	кубки	за	
призові	місця.	Хоч	тренувальний	

сезон	у	нас	усього	4	місяці.	При-
кро,	 бо	 через	 відсутність	 льодо-
вого	 майданчика	 ми	 не	 можемо	
повноцінно	розвивати	цей	спорт,	
а	дітки	в	нас	дуже	талановиті!»

Ще	 раз	 вітаємо	 Вероніку	 та	
бажаємо	подальших	спортивних	
успіхів!

на вихідних  
у Житомирі відкриють 
сезон зі Стріт воркауту
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вилкул: «выборы Президента  
Франции очень важны –  
от них во многом зависит будущее еС»

Сопредседатель 
фракции «Оппозици-
онного Блока» в пар-
ламенте Александр 
Вилкул заявил, что на-
шей стране нужна но-
вая государственная 
стратегия, основан-
ная на национальном 
прагматизме – делать 
то, что позволит Укра-
ине выйти из кризиса, 
а людям – перестать 
жить в нищете.

Он	 отметил	 важность	 ито-
гов	проходящих	сегодня	выбо-
ров	 Президента	 Франции	 для	
Евросоюза	 и	 подчеркнул,	 что	
когда	 Украина	 будет	 сильной,	
другие	 страны	 будут	 заинте-

ресованы	 в	 сотрудничестве	 с	
нами	–	независимо	от	полити-
ческих	взглядов	их	лидеров.

На	 своей	 странице	 в	 Фейс-
бук	Вилкул	написал:

«Победа	 Трампа	 дала	 по	
носу	 украинской	 власти.	 Се-
годня	 –	 выборы	 Президента	
Франции,	но	никто	не	обзыва-
ет	 кандидатов.	 Усвоили	 урок.	
Выборы	очень	важные	–	от	них	
во	многом	зависит	будущее	ЕС.

Я	 внимательно	 слежу	 за	
процессами	в	мире.

На	 ближайшие	 две	 неде-
ли	 запланированы	 ряд	 встреч	
с	 европейскими	 политиками.	
Будем	 в	 том	 числе	 анализиро-
вать	и	события	во	Франции.

Программы	 кандидатов	 во	
многом	 диаметрально	 проти-
воположны.	 Они	 наполнены	
планами	от	легализации	мари-
хуаны	до	выхода	из	ЕС.

Но	 в	 одном	 все	 они	 оди-
наково	 видят	 будущее	 своей	
страны	 –	 сильная	 экономика,	

защита	французских	произво-
дителей,	 повышение	 социаль-
ных	стандартов.
Я	 настаиваю	 на	 том,	 что	 и	

стратегия	 Украины	 должна	
меняться.

Она	 должна	 основываться	
на	 национальном	 прагматиз-
ме	 –	 делать	 то,	 что	 позволит	
Украине	 выйти	 из	 кризиса,	 а	
людям	 –	перестать	жить	 в	 ни-
щете.	 Необходимо	 перестать	
быть	марионетками.

Когда	мы	 будем	 сильными,	
другие	 страны	 будут	 заинте-
ресованы	 в	 сотрудничестве	 с	
нами	–	независимо	от	полити-
ческих	взглядов	их	лидеров».

Напомним,	сегодня	во	Фран-
ции	 проходят	 выборы	 Прези-
дента	 Франции.	 Впервые	 в	 со-
временной	истории	этой	страны	
действующий	 Президент	 не	
пытается	повторно	стать	главой	
государства.	 На	 место	 Франсуа	
Олланда	 претендуют	 11	 канди-
датов.	 Если	 победитель	 (более	

50%	 голосов)	 не	 определится	 в	
первом	 туре,	 7	 мая	 будет	 про-
ведён	второй	тур,	в	который	вы-

йдут	два	кандидата,	набравшие	
наибольшее	количество	голосов	
в	первом	туре.

Марина Михальчук

Житомирян запро-
шують приєднатися 
до Всесвітнього З’їзду 
Молоді. Цей захід має 
об’єднати навколо 
себе свідому молодь, 
що прагне міняти 
своє життя і оточую-
чих на краще.

28-30	квітня	2017	року	в	Жи-
томирі	 відбудеться	 Всесвітній	
З’їзд	Молоді	 з	подолання	нега-
тивних	явищ	в	 світі	 –	Світовий	
Рекорд	Доброти.	Основна	мета	
акції	 –	 зібрати	 молодь	 з	 різ-
них	країн	заради	опрацювання	
спільних	 резолюцій	 та	 дій	 по	
подоланню	 негативних	 явищ	 у	
світі	 та	 об’єднати	 зусилля	 вла-
ди	 та	молоді	 світу	 задля	подо-
лання	бідності.

Зібрані	 під	 час	 Рекорду	
Доброти	 кошти	 підуть	 на	 лі-
кування	 дітей	 з	 особливими	
потребами,	 також	 і	 дітей	 з	 он-
кологічними	 захворюваннями	
та	дітей,	хворих	на	ВІЛ.	Частина	
суми	буде	спрямована	на	допо-

могу	 для	 багатодітних	 родин,	
будинків-інтернатів,	 родин,	 де	
виховуються	діти	з	особливими	
потребами.

Світовий	 Рекорд	 Доброти	 в	
комунальних,	 навчальних	 за-
кладах	 та	 управліннях	 розпо-
чнеться	о	10-й	ранку,	а	вже	з	18-ї	
години	всі	бажаючі	підтримати	
дітей	зможуть	прийти	у	Гідро-
парк	 до	 дорослого	 пляжу.	 Там	
вони	 зможуть	 зареєструватись	
і	 зробити	 свій	 благодійний	
внесок.	 Кошти	 будуть	 розпо-
ділені	 між	 трьома	 організаці-
ями:	БО	«Разом	до	Життя»,	БО	
«Український	 фонд	 благодій-
ництва»	 та	 ДГО	 «Все	 робимо	
самі».	Саме	вони	надаватимуть	
фінансову	допомогу	дітям	з	он-
кологічними	 хворобами	 та	 ді-
тям,	хворим	на	ВІЛ	–	інфекцію.

Голова	 дитячої	 громадської	
організації	 «Все	 робимо	 самі»	
Богдан	 Купчинський	 розповів,	
що	минулого	року	проводилась	
подібна	 благодійна	 акція	 «Ре-
корд	Доброти»,	під	час	якої	було	
зібрано	 228	 141	 гривень.	 Саме	
тоді	 місто	 Житомир	 вибороло	
звання	«найблагодійнішого	міс-
та	 України».	 Цьогоріч	 в	 Гідро-
парку	будуть	також	встановлені	
скрині,	де	кожен	житомирянин	
зможе	зробити	свій	внесок.	Такі	
ж	 скрині	 будуть	 стояти	 на	 під-
приємствах,	 які	 погодились	

брати	участь	у	цьому	заході.
До	Житомира	приїде	багато	

молоді	 як	 із	 усієї	 України,	 так	
і	 представники	 Чехії,	 Польщі,	
Німеччини	та	Африки.	Нині	за-
реєстровано	вже	700	учасників.

Одна	з	організаторів,	голова	
БО	«Разом	до	життя»	Людмила	
Свобода	 закликає	 житомирян	
прийти	і	підтримати	даний	за-
хід.	Бо,	можливо,	саме	ваш	бла-
годійний	внесок	може	допомог-
ти	 багатьом	 дітям	 почати	 нове	
здорове	життя.

У	 рамках	 відкриття	 заходу	
в	Гідропарку	буде	надана	допо-
мога	150	багатодітним	родинам	
(продуктові	 набори)	 та	 100	 ді-
тям	 з	 особливими	 потребами	
(одна	 з	 аптек	 міста	 надасть	 їм	
аптечки	з	ліками).

Протягом	 трьох	 днів	 акції	
на	учасників	та	мешканців	міс-
та	 чекає	 концертна	 програма.	
Виступлять	 відомі	 зірки:	 опер-
на	 діва	 України	 Олена	 Гребе-
нюк,	гурт	«Без	меж»,	Лена	Дарк	
та	 різноманітні	 гурти.	 Також	
відбудеться	 концерт	 християн-
ської	музики.

На	 закритті	 з’їзду	 для	 усіх	
присутніх	 виступлять:	 співак	
Петро	 Чорний,	 переможниця	
Х-Фактору	 Аіда	 Ніколайчук.	
До	того	ж,	щовечора	на	молодь	
чекають	дискотеки	під	відкри-
тим	небом.

Тренінги	 для	 молоді	 про-
водитимуть	як	знамениті,	 так	 і	
починаючі	 тренери:	 про	 подо-
лання	 корупції	 молоді	 розка-
же	 Голова	 комітету	 з	 протидії	
корупції	 Верховної	 Ради	 Укра-
їни	 –	 Єгор	 Соболев,	 учасники	
АТО	 розкажуть,	 як	 долати	 те-
роризм	 і	 збройні	 конфлікти,	
тренер	 Яніна	 Нємая	 проведе	
ряд	 занять	 з	 публічних	 висту-
пів	та	інші.

Уже	 після	 30	 квітня,	 коли	
буде	 отримано	 повний	 пакет	

реєстрації,	 організатори	 захо-
ду	 відправлять	 всі	 відскановані	
фото	 та	 документи	 до	 «Книги	
рекордів	 Гіннеса»	 для	 отриман-
ня	 свідоцтва	 про	 те,	 що	 Жито-
мир	є	найблагодійнішим	містом	
у	світі.	Минулого	року,	за	підра-
хунками	 організаторів,	 участь	 в	
заході	 взяли	 27	 465	 осіб,	 актив-
ними	 учасниками	 «Рекорду	 до-
броти»	 стали	 місцеві	 школярі	
та	 студенти,	 молодь,	 громадські	
активісти,	 волонтери,	колективи	
підприємств	та	установ.	

У Житомирі пройде Всесвітній З’їзд Молоді
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Маргарита Кот

Чистішим зроби-
ти район Корбутівки 
згодилися небайдужі 
житомиряни, волонте-
ри та самі працівники 
забудовника «CBS Хол-
динг». Після завершен-
ня толоки берег річки 
Тетерів було звільнено 
від тони сміття.

У	п’ятницю,	21	квітня	компа-
нія	 «CBS	 Холдинг»	 організувала	
соціальний	 еко-захід	 з	 приби-
рання	сміття	–	«Весняна	толока»	
в	Житомирі.	У	планах	організато-
рів	було	очистити	територію	біля	
житлового	 комплексу	 «Тетерів-
ський	бульвар»	і	уздовж	набереж-
ної	 річки	 Тетерів	 від	 побутового	
сміття,	а	також	листя,	сухого	гіл-
ля,	скла	та	деревини.

До	 початку	 заходу	 забудовник	
житлового	комплексу	«Тетерівський	
бульвар»	 запрошував	 усіх	 небайду-
жих	житомирян	взяти	участь	в	цій	
толоці.	 Адже	 лише	 спільними	 зу-
силлями	можна	зробити	Житомир	
по-справжньому	чистим	 і	 зеленим	
містом.	 Усім	 учасникам	прибиран-
ня	було	надано	весь	необхідний	ін-
вентар	для	проведення	робіт:	граблі,	
лопати,	мітли,	мішки	і	рукавички.

Житловий	район	«Тетерівський	
Бульвар»,	 розташований	 в	 мальов-
ничій	зеленій	затишній	зоні	поруч	
з	річкою	Корбутівка	почали	будува-
ти	минулого	року.	Зважаючи	на	це,	
цьогоріч	до	весняної	толоки	органі-
зованої	«CBS	Холдинг»	місто	Жито-
мир	приєднався	вперше.

«Наша	 компанія	 «CBS	 Хол-
динг»	 соціально	 зорієнтована.	
Окрім	того,	що	ми	будуємо	будин-
ки,	ми	організуємо	різні	 соціальні	
заходи.	Кожного	року	таку	толоку	
ми	 проводимо	 у	 всіх	 регіонах,	 де	
будуємось.	 Це	 міста:	 Суми,	 Кро-
пивницький,	 Запоріжжя,	 а	 вже	
цьогоріч	 і	 Житомир»,	 –	 розповіла	
керівник	інформаційного	центру	з	
питань	 нерухомості	 ЖК	 «Тетерів-
ський	бульвар»	Тетяна	Люлька.

Працівники	 «CBS	 Холдинг»	
зазначають,	 що	 район	 Корбутівка	
є	одним	з	найчистіших	 і	екологіч-
них	 районів	 міста.	 Поблизу	 річки	
завжди	багато	відпочиваючих,	 але	
побутове	 сміття	 після	 себе	 вони	
прибирають	не	завжди.	Отож	і	ви-
ходить,	 що	 спільними	 зусиллями	
житомирян	 і	 організаторів	 акції	

берег	річки	Тетерів	та	прилегла	те-
риторія	стала	ще	привабливішою.

Пізніше	виявилось,	що	навести	
лад	уздовж	річки	виявили	бажання	
чимало	житомирян	 та	 волонтерів.	
Не	стояли	осторонь	й	самі	праців-
ники	 житлового	 комплексу,	 для	
цього	 вони	навіть	 взяли	 вихідний.	
Протягом	 дня	 бажаючих	 звільни-
ти	 берег	 річки	 від	 сміття	 ставало	
все	більше.	Люди	наче	чергувались:	
одні	приходили	на	декілька	годин,	
інші	–	допомагали	весь	день.

«Як	тільки	ми	дізналися	про	цю	
толоку,	то	разом	з	чоловіком	відразу	
чи	не	перші	вирішили	взяти	участь.	
Я	 сама	 житомирянка	 і	 обожнюю	
своє	місто,	тому	всіляко	намагаюся	
брати	 участь	 у	 подібних	 еко-захо-
дах»,	–	розповіла	пані	Оксана.

Мешканці	 району	 теж	 при-
йшли	 підтримати	 організаторів.	
Зізнаються,	що	й	справді	 тут	час-
то-густо	 можна	 побачити	 багато	
сміття,	 особливо	 після	 свят.	 Але	
мають	надію,	що	такі	от	акції	до-
поможуть	 зробити	 місто	 значно	

чистішим	та	навчити	самих	меш-
канців	 культурі	 та	повазі	 один	до	
одного.	Особливо	це	стосується	на-
вколишнього	середовища.

Компанія	 «CBS	Холдинг»	 і	 на-
далі	 планує	 проводити	 такі	 акції	
у	 Житомирі.	 Для	 забудовника	 є	
вкрай	важливою	чистота	району,	де	
будується	житловий	комплекс	«Те-
терівський	 Бульвар».	 Насамперед	
тому,	що	 саме	 цей	 район	 є	 чи	 не	
найулюбленішим	місцем	житоми-
рян,	а	компанія	завжди	піклується	
про	екологію	там,	де	будує.

Завдяки	своєму	розташуванню	
і	 природним	 умовам	 Корбутівка	
завжди	 мала	 значення	 екологічно	
комфортного	 району	 для	 прожи-
вання	і	виховання	дітей.	Житловий	
район	 є	 найкращим	 поєднанням	
переваг	 сучасного	 будівництва	 і	
природної	 спадщини.	 Вже	 зовсім	
скоро	новий	район	буде	межувати	
з	великим	зеленим	масивом,	зруч-
ним	для	прогулянок,	пікніків,	про-
біжок	й	виходити	до	мальовничого	
берегу	річки	Тетерів.

У рамках весняної толоки  
Жк «Тетерівський Бульвар» 
звільнив корбутівку від тони сміття
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Здоровий і міцний 
сон сприяє хорошо-
му самопочуттю і 
настрою. Але відо-
ма всім формула, що 
спати потрібно не 
менше 8 годин на 
день, працює не за-
вжди. При цьому не 
варто забувати й про 
ліжко, на якому ви 
спите. Як правильно 
обрати, а потім і по-
ставити ліжко, щоб 
сон був правильним і 
міцним?

Прості правила
Висота	ліжка	повинна	бути	

вище	 рівня	 колін	 людини	 на	
7-9	см.

Довжина	 ліжка	 повинна	
бути	на	10	см	більше,	ніж	зріст	
людини.

Ширина	ліжка	повинна	бути	
достатньою,	 щоб	 людина	 могла	
спокійно	повертатися	уві	сні.

Сон на боці
Якщо	 ви	 звикли	 спати	 на	

боці,	необхідно,	щоб	ваш	хребет	
залишався	 прямим.	 Тому	 піді-
йде	досить	м’який	матрац,	який	
буде	прогинатися	в	ділянці	пле-
чей	та	стегон	і	забезпечить	необ-
хідну	 підтримку	 іншим	 части-
нам	тіла.	Використовуйте	високу	
подушку	для	зменшення	напру-
ження	в	області	шиї.

Сон на спині
У	 цьому	 положенні	 необ-

хідно	забезпечити	підтримку	в	
області	шиї	і	хребта.	Для	цього	
підійде	матрац	середньої	жор-
сткості.

Сон на животі
Це	 положення	 вимагає	 осо-

бливої	підтримки	в	ділянці	шиї	
і	хребта.	Рекомендуємо	обирати	
максимально	 жорсткі	 матраци.	
Маленька	 подушка	 дозволить	
уникнути	зайвого	напруження	в	
області	шиї.

Поради щодо догляду
•	Навіть	найкращий	матрац	з	

часом	стає	менш	зручним,	в	об-
бивці	 і	 наповнювачі	 скупчують-
ся	 шкідливі	 мікроорганізми	 та	
пил.	Рекомендується	міняти	ма-
трац	кожні	8-10	років,	щоб	спати	
в	гігієнічних	умовах.	Однак,	щоб	
продовжити	 термін	 його	 служ-
би,	потрібен	правильний	догляд:

•	Міняйте	постільну	білизну	
не	рідше	одного	разу	на	тиждень.

•	 Перед	 тим	 як	 постелити	
свіжі	простирадла,	провітрюйте	
матрац	як	мінімум	кілька	годин.

•	 Для	 рівномірного	 зносу	
матрац	 необхідно	 час	 від	 часу	
перевертати.	 І	краще	робити	це	
частіше	 з	 перших	місяців	 після	
придбання.

•	 Щоб	 утримувати	 ліжко	 в	
чистоті,	 використовуйте	 додат-
ковий	 тонкий	 матрац	 і	 чохол,	
який	 можна	 знімати	 й	 прати	 в	
машині.

Секрети правильного сну
•	Щоб	сон	був	міцним,	а	ра-

нок	 –	 бадьорим	 і	 радісним,	 пе-
ред	сном	не	варто	наїдатися.

•	 Ідеальна	 температура	 в	
спальні	 повинна	 бути	 близько	
+17-18°	 С.	 Спальню	 необхідно	
провітрювати	 і	 по	 можливості	
залишати	 вікно	 відкритим	 на	
усю	ніч.

•	Звуки	і	світло	стимулюють	
роботу	мозку.	Тому	треба,	щоб	
в	 спальні	 була	 тиша.	 А	 щоб	 в	
кімнату	не	пробивалося	світло,	
на	 вікна	 краще	 вішати	 темні	
гардини.

Секрети міцного сну: як правильно 
обрати ліжко, щоб виспатися
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П’ятий ювілейний 
фестиваль сучасного 
молодіжного танцю 
«Полісся DANCE-2017» 
з успіхом пройшов 20 
квітня в концертній 
студії облтелецентру 
в рамках проведення 
щорічної громадсько-
мистецької акції «Я 
люблю Україну свою».

Цей	захід	проводиться	у	Жи-
томирі	щороку	до	Міжнародно-
го	Дня	солідарності	молоді	і	вже	
став	традиційним	та	улюбленим	
серед	юнаків	та	дівчат.

Проведенню	 заходу	 сприя-
ли	 управління	 сім’ї,	 молоді	 та	

спорту	Житомирської	облдерж-
адміністрації,	 управління	 у	
справах	 сім’ї,	 молоді	 та	 спор-
ту	 Житомирської	 міськради	 та	
творчо-мистецьке	 об’єднання	
«Шоу	Сергія	Вікторова».

Цього	 року	 конкурсна	 про-
грама	 фестивалю	 «Полісся	
DANCE-2017»	зібрала	майже	два	
десятки	 танцювальних	 колекти-
вів	з	різних	куточків	Полісся,	які	
змагались	 між	 собою	 у	 різних	
вікових	категоріях.	Виступи		оці-
нювала	 професійна	 суддівська	
колегія	на	чолі	з	Максимом	Ков-
туном	 (хореографом,	 педагогом	
з	 сучасного	 танцю	 Київського	
денс-центру	 «My	 Way»,	 поста-
новником	 відеокліпів	 багатьох	
українських	 зірок).	Перші	місця	
судді	віддали	танцювальним	ко-
мандам	 «Funky	 Bunch»	 м.	 Жи-
томир	 (молодша),	 «FDE	 Crew»	
м.	 Малин	 (середня),	 «TS-Two»	

м.	Житомир	(старша	вікові	кате-
горії).	Переможці	отримали	ши-
карні	фестивальні	кубки,	дипло-
ми	та	матеріальні	винагороди.

Протягом	 вечора	 зі	 сцени	
звучали	 добре	 знайомі	 та	 нові	
пісні	українських	авторів	у	вико-
нанні	 фіналістів	 всеукраїнських	
телепроектів	«Ікс	Фактор»	та	ла-
уреатів	 конкурсу	 патріотичної	
пісні	«Пам’ять	жива»	Дар’ї	Соб-
чук,	 Антона	 Лукашика,	 Анаста-
сії	Затолюк,	Марії	Шатило,	Юлії	
Нагорної,	 Анни	 Ковальської	 та	
багатьох	 інших.	Присутні	 тепло	
сприймали	 виступи	 учасниць	
модельних	агенцій	«Elite	Brilliant	
Models»	та	«Elite	Middle»,	а	також	
спеціальних	гостей	заходу	–	мо-
лодіжної	 групи	 «KRISTI»	 і	 тан-
цювальної	команди	«T-SQUAD».

Також	було	проведено	соціаль-
ний	 ярмарок	 під	 девізом	 «Ми	 –	
надія	 держави!»,	 де	 усі	 бажаючі	

отримали	 для	 себе	 важливу	 ін-
формацію,	як	у	наш	час	вести	здо-
ровий	спосіб	життя,	взяли	участь	
у	 анонімному	 анкетуванні	 та	 по-
дивились	 відеокліпи	 соціальної	
тематики.	Бажаючі	ознайомились	
з	українськими	поробками	ручної	
роботи.	Цьому	сприяли	обласний	
центр	профілактики	та	боротьби	
зі	 СНІДом,	 обласний	 медичний	
центр	 здоров’я	 та	 спортивної	ме-
дицини,	 громадські	 організації	
«Перспектива»,	 «Милосердя»,	
БО	«Нехай	твоє	серце	б'ється»,	об-
ласна	культурно-мистецька	спілка	
народних	 майстрів	 та	 волонтери	
Житомирського	 вищого	 профе-
сійного	 училища	 будівництва	 і	
дизайну,	які	провели	профорієн-
таційну	роботу.

Зазначимо,	що	житомиряни,	
як	 і	раніше,	 виявляють	 значний	
інтерес	 до	 подібних	 молодіж-
них	заходів,	адже	глядацька	зала	

телецентру	 була	 заповнена	 гля-
дачами	 «на	 всі	 сто»	 –	 жодного	
вільного	місця.	Тож	організатори	
були	задоволені	проведенням	за-
значеної	мистецької	акції.

Всі	 подробиці	 на	 сайті	
viktorovshow.at.ua

Генеральним	 медіа-партне-
ром	 проекту	 виступила	 телера-
діокомпанія	«ЕФІР»	та	радіо	«ХІТ	
FM»,	«РЕТРО	FM»,	«Русское	радіо	
Україна»,	«Радіо	Рокс»,	«Ера	FM»,	
ексклюзивним	 медіа-партне-
ром	 –	 газета	 «20	 ХВИЛИН»,	 го-
ловним	 радіо-партнером	 –	 «Жи-
томирська	 хвиля».	 Інформаційні	
партнери	–	«Z-радіо»,	РА	«Прайм»,	
газети	 «Імперія-TV»,	 «Пульс-
норма»,	 «Житомирщина»,	 сай-
ти:	 zhitomir.info,	 Рупор	 Жито-
мира,	 0412.ua,	 Житомир	 Today,	
moemisto.ua,	 Житомир	 Експрес,	
Замкова	гора.

Фото:	Тарас	Орєшніков

У Житомирі відбувся ювілейний 
фестиваль «Полісся DANCE-2017»
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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

•	 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 -подготовщик	 для	 покраски	 авто.	 Опыт	
работы.	 Работа	 в	 г.	 Житомир	 (ул.	 Яна	 Гамарника,	 15).	
067)9906899

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

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

•	 Автомойщицы (-ки)	срочно	требуются	в	г.Киев	на	посто-
янное	место	работы.	Хорошие	условие	труда.	Опыт	работы	
не	 обьязателен.	 Полная	 или	 частичная	 занятость.	 Иного-
родним	предоставляем	жилье.	З/п	от	4000-15000грн.	095)1
640404,(063)8954850,(098)1080000

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

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

•	 Автослесарь на	СТО	в	г.	Житомир.	Срочно!	Все	подроб-
ности	оговариваются.	093)5276247,(096)9990217

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

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

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

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

•	 Администратор в	ресторан	за	городом.	Опыт	работы	об-
язателен.	Г/р	1/2,	з/п	от	6000грн.	Подвоз	после	работы.	З/п	
6	000	гр	096)7967493

•	 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	4	000	грн	096)7967493

•	 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	пред-
оставляем	бесплатно.	050)5465058,(098)3524683

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

•	 Бариста на	постійну	роботу	в	м.	Житомирi.	Активність,	
комунікабельність,	відповідальність.	З/п:	250	-	300	грн/день	
+	чайові	.	Г/р	договірний.	097)6488527,(093)4832428

•	 Бариста срочно	требуется	в	сеть	кондитерских.	О/р	нео-
бязателен,	обучаем	на	месте.	Г/р	нед./нед.,	нормированный.	
З/п	ставка	100грн/день+3%	068)8302435ЛюдмилаПетровна

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

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

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

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

•	 Бухгалтер с	о/р	срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	в	ЧП	Орион.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	7000грн	
067)9083350

В дорожно-будіВельну компанію на роботу 
В м.киїВ потрібні робітники (різноробочі). з/п 
6000грн. житло безкоштоВно, Вахта зміна. 
0979075028Віталій

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

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

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

•	 Вантажник -транспортувальник	 на	 виробництво	 ТОВ	
Партнер-ВС.	Хороші	умови	праці.	Звертатись	за	адресою:	
вул.Баранова,9	428088,(050)4634156

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

•	 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.	 Надає-
мо	 гуртожиток,	 забезпечуємо	 формою	 та	 харчуванням.	
096)8749265

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

•	 Вантажники на	 сміттєвоз	 на	 комунальне	 підприємство	
в	 м.	 Київ.	 З/п	 від	 5000	 грн.	 Г/р:	 нічні	 зміни	 (шестиденка).	
Офіційне	працевлаштування.	Повний	соцпакет.	Спец.	одяг.	
Безкоштовне	житло.	050)3872155,(050)4263716,(096)23091
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•	 Вантажники-комплектувальники запрошуються	на	ро-
боту	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

•	 Видеооператор (контроль	 загрузки	 авто)	 срочно	 тре-
буется	в	связи	с	открытием	новой	компании	(алкогольная	
группа	 товара).	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	
4000грн	067)4008190,(067)4008192,(050)4633428

•	 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.	Оформле-
ние	документов	бесплатно.З/п	от	40	000грн.	Офиц.	трудо-
устройство.	 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	требу-
ются.	Жилье	предоставляется.	098)8243731,(099)1736333

•	 Водители на	 авто	 10	 т.	 на	 производственное	 предпри-
ятие	в	Киевской	области,	Макаровский	р-н,	село	Забуянье.	
Зароботная	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 -ассенизатор	на	грузовой	автомобиль.	Нали-
чие	прав	кат	С	на	постоянное	место	работы	в	г.Житомир.	
З/п	5000грн	098)7099697,(063)2264190Алексей

•	 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	 авто-
мобиль	пежо,права	кат.В.	Выполнение	поручений	руковод-
ства,	развоз	персонала	ресторана.	З/п	от	5000	грн.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	
5а,	 магазин	 Вольт,	 вход	 со	 двора).	 552086,(067)5884282,(
093)2401847

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

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

•	 Водитель кат.С	 срочно	 требуется	 в	 связи	 с	 открытием	
новой	 компании	 (алкогольная	 группа	 товара).	Официаль-
ное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 6000грн	 050)4633428,(067)40
08192,(067)4008190

•	 Водитель кат.С,	Е	срочно	требуется	на	базу	строймате-
риалов.	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	Оплата	высокая	098)1081610

•	 Водитель на	КамАЗ	срочно	требуется	для	работы	в	Ки-
евской	 области.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Жильё	 пред-
оставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

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

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

•	 Водії кат.	 С	 на	 вантажні	 авто	 MAN,	 Mercedes	 на	 кому-
нальне	підприємство	в	м.	Київ.	З/п	від	10000	грн.	Офіційне	
працевлаштування.	 Повний	 соцпакет.	 Спец.	 одяг.	 Безко-
штовне	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	
Миронівський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахо-
фабрика.	 Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	
1	 грн,	 щомісячна	 премія,	 продукція	 власного	 виробни-
цтва	 –	 6,5	 кг	 м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 підвезення	 з\	
067)2157130,(050)3176131

•	 Водій -далекобійник	кат.	С	на	10	т.	Україно-Міжнародні	
перевезення.	Стаж	роботи	не	менше	3-х	років.	Оплата	до-
говірна	098)5967684

•	 Водій -далекобійник.	Можливі	відрядження	по	ближньо-
му	зарубіжжю.	Д/р	на	авто	іноземного	виробництва(наливні	
вантажі).	 Наявність	 чіп-карти	 для	 катографа.	
067)5475326Андрій,(044)5374344,(044)5374

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

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

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

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

•	 Водій на	тягач	на	постійне	місце	роботи	в	м.Київ.	Д/р	від	
1	року,	знання	принципів	роботи	і	технічних	х-к	устаткуван-
ня	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

•	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.	 Офи-
циальное	оформление,	бесплатные	обеды.	Г/р	5/2.	Оплата	
достойная.	067)6261195Дарина

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

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

•	 Грузчик (дневные	 смены)	 на	 постоянную	 работу	 в	
дистрибюторную	 компанию.	 Хорошие	 условия	 работы.	
067)5382415

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

•	 Грузчик на	 рыбное	 п-во(Киевская	 обл.,	 Бориспольский	
р-н.,	 с.Счасливое).	 Г/р	 5/2	 и	 сменный.	 Предоставляются:	
Развозка	и	вкусные	обеды,	жилье	иногородним,	спецодеж-
да.	067)5747418,(066)5964073,(063)8036907

•	 Грузчик на	склад	срочно	требуется	в	связи	с	открытием	
новой	 компании	 (алкогольная	 группа	 товара).	Официаль-
ное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 4000грн	 067)4008190,(067)40
08192,(050)4633428

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

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

•	 Грузчик-сортировщик срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	работу.	Г/р	с	8.00-20.00,	Сб.	до	13.00,	Вс.-вых.	З/п	от	
4000грн	067)4119111

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

•	 Грузчики на	склад	мороженного.	Ответственность,	вни-
мательность.	 Разгрузка	 /	 погрузка	 товара.	 Г/р	 с	 14.00	 до	
22.00,	сб,	вс-	вых.	З/п	от	4000	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

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

•	 Двірники в	 заміську	 резиденцію	 KIDEV	 (Київська	 обл.,	
Бориспілький	 р-н,	 с.	 Чубинське).	 Вахтовий	 метод	 роботи	
7/7.	 Безкоштовне	 двохразове	 харчування	 та	 проживання.	
098)9899008Тетяна

•	 Двірники Стабільна	 зарплата,	 оплата	 проживання	 та	
проїзду.Робота	в	м.	Київ	073)3403939,(066)3403939,(097)3
403939

•	 Дворник требуются	 в	 клининговую	 компанию	 МО-
ЙАВТО.	 Официальная	 з/п	 -	 3200	 грн.	 Уборка	 офи-
сов	 и	 производственных	 помещений.	 Обучение!	 Спе-
цодежда!	 Трехсменный	 график.	 Подвоз.	 Соцпакет.	
063)4834000ЮрийМихайлович

•	 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,(0
93)2401847

•	 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	пред-
оставляем.	Сб.,	Вс.	-	выходной.	050)3303434

•	 Домработница. Полная/частичная	 занятость.	 Порядоч-
ность,	трудолюбие,	желание	работать.	Возрастных	ограни-
чений	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
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застройщику на постоянную работу требу-
ются: плиточники, отделочники, сВарщики и 
разнорабочие. жилье предостаВляется. работа 
В киеВе пригороде киеВа. зп от 6000 грн и Выше. 
0986413133;0734815484

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

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

•	 Инженер срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 на	
предприятие.	Знание	с/х	техники.	Г/р	договорной.	Офици-
альное	трудоустройство.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	
собеседовании.	093)7969786Александр

•	 Инженер-конструктор срочно	 требуется	 в	 ЧП	 Орион.	
Знание	 программы	 Solid	 Word	 на	 производстве.	 З/п	 от	
6000грн	067)9083350

•	 Інженер-конструктор на	виробництво	ТОВ	Партнер-ВС.	
Хороші	умови	праці.	Звертатись	за	адресою:	вул.Барано-
ва,93	050)4634156,428088

•	 Каменщики требуются	на	строительный	объект	в	Киев-
ской	обл.	Своевременная	заработная	плата.	Жилье	предо-
ставляется.	Аванс.	Выплаты	два	раза	в	месяц.	Все	вопросы	
по	063)4354785

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

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

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

•	 Касир запрошується	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

•	 Касири на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 магазинів.	
Графік	 роботи	 і	 заробітня	 плата	 договірні.	 За	 детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	097)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	
зароботная	плата	договорные	093)7439137,(097)7638729,(
099)9439760

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

•	 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	 в	 связи	 с	 открытием	 но-
вой	компании	(алкогольная	группа	товара).	Официальное	
трудоустройство.	З/п	от	5000грн	050)4633428,(067)400819
2,(067)4008190

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

•	 Кладовщица (-ик)	на	постоянную	работу	в	Стоп	Транзит.	
Хорошие	условия	труда.	З/п	-	высокая.	Г/р	-	при	собеседо-
ван	067)9296713Виталий

•	 Кладчик срочно	требуется	в	г.Киев.	Г/р	индивидуальный,	
з/п	от	выработки,	от	10000-15000	грн	Предоставляем	3-ра-
зовое	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.	 Надає-
мо	 гуртожиток,	 забезпечуємо	 формою	 та	 харчуванням.	
096)8749265

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

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

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

•	 Комплектовщики (ночные	смены)	на	постоянную	работу	
в	 дистрибюторную	 компанию.	 Хорошие	 условия	 работы.	
067)5382415

•	 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	харчу-
ванням.	096)8749265

•	 Консультант срочно	 требуется	 в	 сеть	 кондитер-
ских.	 О/р	 необязателен,	 обучаем	 на	 месте.	 Г/р	 нед./
нед.,	 нормированный.	 З/п	 ставка	 100грн/день+3%	
068)8302435ЛюдмилаПетровна

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

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

•	 Кочегар (оператор	сушильной	камеры)	срочно	требуется	
на	постоянную	работу.	О/р	не	обязателен.	Г/р	1/3	сутки.	З/п	
280грн/сутки.	098)2596718

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

•	 Кредитный специалист	срочно.	Компания	Микрокрекид.	
З/п	от	2500	грн	553983,(067)2478628

•	 Кузнец с	опытом	работы	срочно	требуется	в	Киевскую	
область.	 Без	 в/п.	 Возможно	 проживание.	 З/п	 от	 5000грн	
097)9252107,(050)2461260

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

•	 Кухар (універсал)	в	кафе	на	нічні	зміни	потрiбен	в	замісь-
ку	резиденцію	KIDEV	 (Київська	обл.,	Бориспілький	р-н,	 с.	
Чубинське).	Вахтовий	метод	роботи	7/7.	Безкоштовне	двох-
разове	харчування	та	проживання.	098)9899008Тетяна

•	 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 в	ресторан	гарячий	цех	потрiбен	в	заміську	рези-
денцію	KIDEV	 (Київська	обл.,	Бориспілький	р-н,	 с.	Чубин-
ське).	Вахтовий	метод	роботи	7/7.	Безкоштовне	двохразо-
ве	харчування	та	проживання.	098)9899008Тетяна

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

•	 Кухар на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 рестора-
нів	 самообслуговування	 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

•	 Кухонный работник	 требуется	 с	 выездом	 в	 столовую	
г.Трускавец	и	 г.Бердянск.	Жильё	и	питание	предоставля-
ем.	З/п	от	3000грн	066)2653441,(067)5613223

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

•	 Литейщик ППУ	 требуется	 производственному	 пред-
приятию	 в	 Киевской	 области	 на	 постоянную	 работу.	
Общежитие	 (проживание	 бесплатно).	 Высокая	 з/п.	
067)5544443,(067)5544441

•	 Лікар ветеринарної	 медицини	 запрошується	 на	 робо-
ту	 на	 ПАТ	 Миронівський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	
птахофабрика.	 Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обі-
ди	 за	 1	 грн,	 щомісячна	 премія,	 продукція	 власного	 ви-
робництва	 –	 6,5	 кг	 м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 підвезе	
067)2157130,(050)3176131

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

•	 Майстер деревообробного	цеху	на	підприємство	на	по-
стійну	роботу.	Робота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорю-
ються	по	телефону	або	при	співбесіді.	068)9562918

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

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

•	 Маляр на	 виробниче	 підприємство.Навчаємо.	 Вахтовий	
метод	 роботи	 30/15.	 Оплата	 праці	 по	 завершенню	 вахти.	
Надаємо	 житло	 (безкоштовно).Робота	 в	 м.	 Боярка	 (Київ-
ська	область)	093)6992141,(096)3979067

•	 Маляр срочно	 на	 часное	 предприятие	 в	 г.Житомире.	
Опыт	 работы	 обязателен.	 График	 работы	 и	 зароботная	
плата	оговариваются	при	собеседовании	096)9848439Ми-
хаил

•	 Мастер маникюра-педикюра	 срочно	 требуется	 на	 усло-
виях	 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	 пред-
оставляем	бесплатно.	050)5465058,(098)3524683

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

•	 Машиніст екскаватора	терміново	на	постійне	місце	робо-
ти	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	Гра-
фік	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 по	 продажам	 (мебель)	 требуется	 в	 мебель-
ную	 организацию.Поиск	 клиентов.	 Официальное	 трудоу-
стройство	096)3232588АллаАнатолиевна

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

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

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

•	 Менеджер по	 продажам	 срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	ежене-
дельно.	Жильём	обеспечиваем.	093)3522103,(096)8785874
,(067)4090801

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

•	 Менеджер по	 продажам	 стройматериалов	 срочно	 тре-
буется	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	 работе	 с	 автозапчастями	 на	 СТО	 Бош	
Авто	Сервис.	З/п	высокая.	Возможно	без	о/р	(предоставим	
обучение).	Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустрой-
ство.	360575,(067)9892419

менеджер по роботі з клієнтами В рекламне 
агенстВо пп "медіа ресурс" - клієнтську базу на-
даємо - г/р з 9:00 до 18:00, сб, нд - Вихідні заро-
бітня плата - стаВка + % Від продажіВ. дружній 
колектиВ. офіс В центрі міста 0674128981

•	 Менеджер по	роботі	з	клієнтами	в	транспотрно-логістич-
ну	компанію	"Аврора	2011".	Досвід	роботи	бажаний	(навча-
ємо).	 Оплата	 висока.	 Потрібна	 комунікабельна,	 цілеспря-
мована	людина.	098)5967684

•	 Метролог запрошується	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронів-
ський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	
Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 що-
місячна	 премія,	 продукція	 власного	 виробництва	 –	 6,5	
кг	 м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 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	 по-
стійне	місце	роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силі-
катних	виробів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	спів-
бесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.00.	519232,(097)5633057

•	 Модельер по	деревянным	моделям	срочно	требуется	в	
г.Киев.	З/п	сдельная,	от	7000грн.	Работа	вахтовым	мето-
дом	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

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

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

•	 Доярки потрiбнi	 на	 фермерське	 господарство.	 Офіцій-
не	працевлаштування.	За	необхідності	-	надається	житло.	
Рівень	з/п	та	г/р	визначається	по	результатам	співбесіди	з	
керівником	господарства	067)4673812Леся

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

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

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

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

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

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

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

•	 Електрогазозварник запрошуються	 на	 роботу	 на	 ПАТ	
Миронівський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахо-
фабрика.	 Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	
1	 грн,	 щомісячна	 премія,	 продукція	 власного	 виробни-
цтва	 –	 6,5	 кг	 м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 підвезення	 з\на		
067)2157130,(050)3176131

•	 Електрозварник на	виробництво	ТОВ	Партнер-ВС.	Хо-
роші	умови	праці.	Звертатись	за	адресою:	вул.Баранова,93	
428088,(050)4634156

•	 Електрозварник терміново	на	постійне	місце	роботи	на	
ПАТ	 Житомирський	 комбінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	
роботи	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,	 прин-
ципові	 електросхеми).	 Провідний	 європ.	 виробник	 ПрАТ	
"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	Офіц.	
працевлаш.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	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	 електро-
устаткування	 на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Житомир-
ський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	до-
мовленістю.	095)2806719,472064

•	 Електромонтери терміново	на	постійне	місце	роботи	на	
ПАТ	 Житомирський	 комбінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	
роботи	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.	
Оплата	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	пла-
та	договірні.	За	детальною	інформацією	звертатися	з	9.00	
до	18.00	097)2943860Ірина
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•	 Монолитчики -	 бетонщики	 срочно	 требуется	 в	 г.Киев.	
Г/р	индивидуальный,	з/п	от	выработки,	от	10000-15000	грн	
Предоставляем	3-разовое	питание	Жилье	на	месте	работы	
050)3179793

•	 Монолитчики требуются	 на	 строительный	 объект	 в	
Киевской	 обл.	 Своевременная	 заработная	 плата.	 Жилье	
предоставляется.	 Аванс.	 Выплаты	 два	 раза	 в	 месяц.	 Все	
вопросы	по	063)4354785

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

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

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

•	 Моторист на	СТО	в	г.	Житомир.	Срочно!	Все	подробнос-
ти	оговариваются	096)9990217,(093)5276247

•	 Моторист-ходовик Г/р	 з	 9-00	 до	 19-00.	 З/п	 договірна.	
Робота	в	м.	Київ,	Дарницький	р-н.	Для	іногородніх	надаємо	
житло.	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

•	на	 рабоТу	 в	 г.Киев	 ТребуюТсЯ	 уборщиКи	 и	
уборщицы.	 уДобный	 графиК	 рабоТи,	 сПецоДеж-
Да.	 жиЛьем	 обесПечиваем,	 оПЛачиваем	 Про-
езД	 До	 г.Киева.	 зарПЛаТа	 4000-5000	 грн.	 При-
гЛашаем	 ЛюДей	 из	 Любого	 региона	 уКраины.	
0689838536,0992189656

на роботу В польщу постійно потрібні шВеї, 
краВчині, закрійники з/п Від 16000 грн. поко-
їВки, кухарі, помічники на кухню з/п Від 15000 
грн. наказ № 286 Від 24.02.2017. 0671632889

на роботу В польщу потрібні будіВельники, му-
лярі, штукатури, плиточники, арматурщики, 
можлиВе працеВлаштуВання будіВельних бри-
гад. наказ №286 Від 24.02.17 мініст.соц.політики 
україни 0671632889

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

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

•	 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

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

оператор В call-центр для роботи з клієнтами 
(базу надаємо). зручний г/р з 9:00 до 18:00, сб, 
нд - Вихідні. офіс В центрі міста. 0674128981

•	 Оператор верстатів	 з	 ЧПУ	 (плазмова	 різка	 металу)	
термiново	потрiбен	на	виробництво.	Робота	у	м.	Житомирi.	
067)9707615

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

•	 Оператор виробничої	 лінії	 (машиніст)	 терміново	 запро-
шується	на	постійну	роботу	в	компанію	Аркапласт.	Г/р	по-
змінний.	З/п	при	співбесіді	Адреса:	м.	Житомир,	вул.	Коопе-
ративна,	1	067)7579987Сергей

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

•	 Оператор на	 производство	 на	 ООО	 Грайф	 Флексиблс	
Украина.	 Полный	 соцпакет.	 Обучение	 на	 производстве.	
Хорошие	условия	работы.	Подвоз	работников	067)4107071

•	 Оператор пульта	 управления	 срочно	 требуется	 на	 по-
стоянную	работу.	Г/р	нормированный.	Дополнительная	ин-
формация	при	собеседовании	098)1081610Светлана

•	 Оператор станков	с	ЧПУ	на	плазморез	и	на	гибку	сроч-
но	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 ЧП	 Орион.	 З/п	 от	
6000грн	067)9083350

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

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

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

•	 Офисный работник	 выполняющий	 функции	 секретаря	
требуется	на	постоянную	работу.	Навыки	делового	обще-
ния,	опыт	в	торговле	приветствуется.	Контрольное	испол-
нение	 заказов.	 Организация	 работы	 отдела.	 Центр	 горо-
да.	 Достойные	 условия	 оплаты.	 Официальное	 трудоуст	
073)1502403,(096)9089013

•	 Официант срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	
комплекс	 отдыха	 В	 Дрова.	 О/р	 приветствуется.	 Г/р	 и	 З/п	
при	собеседовании.	097)9122920Александр

•	 Официантки (-ты)	в	ресторан	(центр	города).	Детали	на	
собеседовании	098)2831307,(067)5884070

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

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

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

•	 Официанты срочно	требуются	для	работы	в	г.Трускавец	
и	 г.Бердянск.	 Жильё	 и	 питание	 предоставляем.	 З/п	 от	
3500грн.	067)5613223,(066)2653441

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

•	 Офіціанти (-ки)	(помічники	офіціантів)	потрiбнi	в	заміську	
резиденцію	KIDEV	(Київська	обл.,	Бориспілький	р-н,	с.	Чу-
бинське).	Вахтовий	метод	роботи	7/7.	Безкоштовне	двохра-
зове	харчування	та	проживання.	098)9899008Тетяна

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

•	 Офіціанти (-ки)	 потрiбнi	 в	 заміську	 резиденцію	 KIDEV	
(Київська	обл.,	Бориспілький	р-н,	с.	Чубинське).	Вахтовий	
метод	роботи	7/7.	Безкоштовне	двохразове	харчування	та	
проживання.	098)9899008Тетяна

•	 Офіціанти (-ки)	терміново	потрібні	в	ресторан	Пан	Мар-
ципань.	Досвід	роботи	не	має	значення,	проводимо	навчан-
ня.	Заробітня	плата	висока.	096)3519420

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

•	 Охоронець на	роботу	в	охоронну	фірму	Шеріф.	Робота	в	
м.Київ.	Вахта	(2/4,7/7,15/15).	Житло	надаємо.	050)4479108,
(067)8277787,(063)2346985

•	 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.	 Надає-
мо	 гуртожиток,	 забезпечуємо	 формою	 та	 харчуванням.	
096)8749265

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

•	 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 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	 без-
коштовно.	067)4411418

охоронній компанії "G4S" потрібні охоронники. 
Вахта 15/15. об`єкти по україні. оформлення, 
житло, уніформа. (097)(095)(093)2261010

•	 Охоронці (чол/жін)	на	охоронну	фірму	ТОВ	Оберіг-Гранд.	
Вахтовий	метод	роботи	14/14.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	 Забезпечуємо	 спецодяг.	 Робота	 в	 Житомирській	 та	
Хмельницькій	областях.	Проживання	та	проїзд	за	рахунок	
фірми.	 З/п	 160-200грн/добу	 361270,(097)9061889,(097)563
2730

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

•	охоронцІ	 в	 саДи	 на	 ПерІоД	 збираннЯ	 черешнІ.
ТермІново!	зарПЛаТа	висоКа.	ПроживаннЯ	Та	хар-
чуваннЯ	наДаємо.	КонТ.	0676124193

•	 Охоронці Г\р	за	домовленістю.	Робота	в	м.	Вінниця.	Офі-
ційне	працевлаштування.	Своєчасна	виплата	з\п.	м.	Жито-
мир	та	область	063)2171583,(098)0072505

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

•	 Охоронці на	постійне	місце	роботи	в	мережу	ресторанів	
самообслуговування	в	м.	Київ.	Графік	роботи	3/3,	2/4.	На-
вчання,	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,	 хоро-
ша	 фізична	 підготовка.	 Г/р:	 7/7,	 15/15.	 З/п	 від	 3000грн	
067)2421350,(067)3136073

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

•	 Охоронці Робота	в	м.	Житомирі,	Житомирській	обл.	Г/р:	
1/2	доби	Спецодяг	З/п:	від	180	грн/добу	(своєчасна	випла-
та)	Житло	надаємо	067)4490042

•	 Охоронці терміново	запрошуються	на	роботу	по	м.Київ	
та	 області.	 Графік:	 1/2,	 1/3	 добовий,	 вахта	 15/15.	 Оплата	
погодинна	без	затримок	210-450грн	Бажана	служба	у	ЗС,	
міцне	 здоров	 я,	 зріст	 від	 175см,	 відсутність	 судимостей.	
044)5748442,(067)4051059

•	 Охоронці Чоловіки	 та	 жінки	 запрошуються	 на	 робо-
ту	 в	 охорону	 фірму	 "ГЛАД	 ГРУП".Вахтовий	 метод	 ро-
боти	 -	 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,	
внимательность,	дисциплинированность.	Слежение	за	по-
рядком.	Г/р	сутки	через	трое.	З/п	3500	грн.	ЦТ	Актив-Биз-
нес,	 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	усло-
вия,	питание,	проживание	предоставляется.	З/п	от	4500грн	
КА	 Вакансия+	 Адрес:	 ул.	 Небесной	 Сотни,	 42,	 2-й	 этаж.	
Трудоустройство	бесплатное	067)4545292,(063)4459909

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

•	 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)9110959,(098)6483757,(050)2396115

•	охранниК.	зП	4000	грн.	0952858119

•	 Охранники в	Реал	Маркет.	З/п-по	договорености,	офи-
циальное	трудоустройство.	За	деталями	обращайтесь:	ул.	
Шевченко,	103	067)5084531

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

•	 Охранники срочно	требуются	в	г.	Киев.	Вахтовый	метод	
работы	1/1месяц.	Питание	за	счет	работодателя.	Заробот-
ная	плата	13000грн	066)5852113,(068)3305690

•	 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)4384777НатальяВале-
риевна

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

•	 Пакувальник -	 укладчик	 на	 виробниче	 підприємство.
Навчаємо.	Вахтовий	метод	роботи	30/15.	Оплата	праці	по	
завершенню	вахти.	Надаємо	житло	(безкоштовно).Робота	
в	м.	Боярка	(Київська	область))	093)6992141,(096)3979067

•	 Парикмахер срочно	требуется	на	условиях	аренды	в	са-
лон.	 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

•	 Пекар терміново	потрібен	в	пекарню	.	З/п	4000-4500	грн.	
Графік	роботи-	2/2,	Досвід	роботи	бажаний(	навчаємо)	Ро-
бота	в	кінці	р-ну	Богунії.	067)7058841АннаВасилівна

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

•	 Пекарь (изготовление	и	выпечка	пирожков)	в	мини	пе-
карню	(ул.	Небесной	Сотни,	4).	Г/р	с	7-00	до	17-00,	4/4	дня.	
З/п	180	грн/день	+	бонусы	от	продаж.	067)4109559

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

•	 Пилорамщики (бригада	пилорамщиков)	срочно	требуют-
ся	на	работу	в	Коростышевский	р-н	Житомирской	области.	
Без	 вредных	 привычек.	 Жильё	 предоставляется.	 Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	от	8000грн	097)4178848Нико-
лайИванович

•	 Пилорамщики на	 ленточнцю	 пилораму.	 Рабо-
та	 в	 с.	 Олиевка.	 Зароботная	 плата	 от	 выработки.	
098)7415070,(073)4018701

•	 Пилорамщики на	постоянное	место	работы	на	ленточ-
ную	пилораму.	Полная	занятость,	вахтовый	метод	работы.	
Зароботная	 плата	 высокая,	 выплаты	 своевременные.	
Предоставляем	жилье	097)0300577,(098)6176434

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

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

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

Ліц
ен

зія
 №

 10
09

 ві
д 0

9.0
9.2

01
6 

р. 
Ви

да
на

 М
іні

сте
рс

тво
м 

соц
іал

ьн
ої 

по
літ

ик
и У

кр
аїн

и
Ліц

ен
зія

 №
 10

09
 ві

д 0
9.0

9.2
01

6 
р. 

Ви
да

на
 М

іні
сте

рс
тво

м 
соц

іал
ьн

ої 
по

літ
ик

и У
кр

аїн
и



26 Середа, 26 квітня 2017www.20minut.ua БізнесБізнес

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

•	 Повар в	ресторан	за	городом.	Опыт	работы	обязателен.	
Г/р	1/2,	з/п	от	6000грн.	Подвоз	после	работы.	З/п	6	000	грн	
096)7967493

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

•	 Повар с	 о/р	 в	 гостинице	 срочно	 требуется	 на	 работу	 в	
Киевской	 области.	 Доброжелательность,	 чистоплотность.	
Г/р	с	7.00-22.00,	посменный,	14/14	дней.	З/п	от	6000грн	(за	
2	нед.)	Предоставляем	жилье	063)6191994,(050)4480580

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

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

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

•	 Повар-универсал срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту	 в	 кафе.	 О/р	 обязателен.	 Желание	 работать!	 Г/р	 1/2	
суток.	 Проезд	 оплачиваем.	 Дополнительная	 информация	
при	собеседовании.	096)9358759,(050)9351036

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

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

•	 Повара срочно	 требуются	 для	 работы	 в	 г.Трускавец	
и	 г.Бердянск.	 Жильё	 и	 питание	 предоставляем.	 З/п	 от	
4500грн	за	15-ть	рабочих	дней	067)5613223,(066)2653441

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

•	 Подсобный рабочий	 на	 постоянное	 место	 работы.	 По-
лная	занятость,	вахтовый	метод	работы.	Зароботная	плата	
высокая,	выплаты	своевременные.	Предоставляем	жилье	
097)0300577,(098)6176434

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

•	 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. Тільки	високі	ЗП.	Знижка-50%	до	25.05.17.	Па-
кет	 док.+вакансія	 за	 15днів.	 homework.rivne@gmail.com,	
0970078258(з1400)

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

•	 Помощник повара	в	гостиничный	комплекс	в	г.	Киеве	на	
постоянную	работу.	Г/р	1	нед./1нед.	.	Предоставляем	жилье	
и	питание.	З/п:	4500	грн	+	премии+%.	Приготовление	блюд	
по	меню.	067)7132238,(050)4681366

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

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

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

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

•	 Посудомийниця (-ик)	 в	 заміську	 резиденцію	 KIDEV	
(Київська	обл.,	Бориспілький	р-н,	с.	Чубинське).	Вахтовий	
метод	роботи	7/7.	Безкоштовне	двохразове	харчування	та	
проживання.	098)9899008Тетяна

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

•	 Посудомийниця (-ик)	на	постійне	місце	роботи	в	мережу	
ресторанів	самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчання,	харчу-
вання,	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,	харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)27381
28,(093)3815025,(099)0441824

•	 Посудомойщица (-ик)-уборщица	 (-ик)	 в	 рес-
торан	 (центр	 города).	 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

•	 Працівник лінії	 роздачі	 (кондитерський	 та	 хлібопекар-
ський	цех)	терміново	потрібні	в	ресторан	Пан	Марципань.	
Досвід	роботи	не	має	значення,	проводимо	навчання.	За-
робітня	плата	висока.	096)3519420

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

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

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

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

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

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

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

•	 Прачки в	г.Киев	 .	З/п-4000	 -	5000	грн.	Вахтовый	метод	
работы.	Жилье	предоставляется.	За	подробной	информа-
ции	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,	харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	099)04418
24,(093)3815025,(067)2738128

•	 Прибиральники в	заміську	резиденцію	KIDEV	(Київська	
обл.,	Бориспілький	р-н,	с.	Чубинське).	Вахтовий	метод	ро-
боти	 7/7.	 Безкоштовне	 двохразове	 харчування	 та	 прожи-
вання.	098)9899008Тетяна

•	 Прибиральники запрошуються	 на	 роботу	 в	 МегаМар-
кет	 (м.	 Киiв.,	 вул.	 Горького,	 50).	 Г/р	 5/2,	 4/4,	 7/7,	 3/3.	 На-
даємо	гуртожиток,	забезпечуємо	формою	та	харчуванням.	
096)8749265

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

•	 Прибиральники на	постійне	місце	роботи	в	мережу	рес-
торанів	самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчання,	харчуван-
ня,	гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	
по	

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

•	 Прибиральники Стабільна	зарплата,	оплата	проживан-
ня	та	проїзду.	Робота	в	м.	Київ	097)3403939,(066)3403939
,(073)3403939

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

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

•	 Продавец автомасел	на	постоянную	работу	в	Стоп	Тран-
зит.	Хорошие	условия	труда.	З/п	-	высокая.	Г/р	-	при	собе-
седовании	067)9296713Виталий

•	 Продавец в	 круглосуточный	 павильен	
продовольственных	 товаров.	 З/п	 высокая	 +	 авынсы	
(выплачивается	своевременно,	без	задержки).	Г/р	-	1/2	су-
ток.	Хорошие	условия	труда.	Дружеский	колектив.	Подроб-
ности	оговариваются.	097)9869495

•	 Продавец канцелярских	товаров	требуется	на	постоян-
ную	работу.	Знание	компьютера.	Г/р	с	8.00-20.00,	4	дня	ра-
бочие,	2-	выходных.	З/п	от	100-400грн/день.	Официальное	
трудоустройство	097)4732914

•	 Продавец продовольственных	 товаров	 требуется	 на	
постоянную	работу.	О/р	обязателен,	знание	кассового	ап-
парата.	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.	тру-
доустройство.	З/п	3500грн	097)4732914

•	 Продавец сантехники.	 Ответственность,	 развитые	
коммуникативные	 навыки.	 Консультирование	 и	 обслужи-
вание	 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.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вхо	552086,(06
7)5884282,(093)2401847

•	 Продавец срочно	требуется	в	сеть	кондитерских.	О/р	нео-
бязателен,	обучаем	на	месте.	Г/р	нед./нед.,	нормированный.	
З/п	ставка	100грн/день+3%	068)8302435ЛюдмилаПетровна

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

•	 Продавец хлебобулочных	изделий	в	мини	пекарню	(ул.	
Небесной	Сотни,	4).	Г/р	с	8-00	до	19-30,	4/4	дня.	З/п	110	грн/
день	+	бонусы	от	продаж	067)4109559

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

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

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

•	 Продавець прод.	товарів	(торговий	зал,	гастрономія)	за-
прошується	на	роботу	в	МегаМаркет	(м.	Киiв.,	вул.	Горько-
го,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	гуртожиток,	забезпе-
чуємо	формою	та	харчуванням	096)8749265

•	 Продавець продовольчих	товарів	та	учні	продавців	тер-
міново	потрібні	в	гастроном	Пан	Марципань.	Досвід	роботи	
не	має	значення,	проводимо	навчання.	Заробітня	плата	ви-
сока.	096)3519420

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

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

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

•	 Продавці в	магазин	квітів.	З/п:	150	грн/день	+	премії	Гра-
фік	роботи	договірний.	Досвід	роботи	не	обов	язковий	(на-
вчаємо).	Робота	в	м.	Житомир.	097)6488527,(096)9410072

•	 Продавці-консультанти металопластикових	вікон	на	по-
стійну	роботу.	З/п	 виплачується	 кожного	 тижня,	 іногород-
ним	надаємо	житло	068)5945636

•	 Продавцы продовольственной	 группы	 товара	 срочно	
требуются	на	постоянную	работу.	Знание	кассового	аппа-
рата,	 о/р	 обязателен,	 без	 в/п.	 Г/р	 нед./нед.	 Официальное	
трудоустройство.	З/п	3200грн	067)9593589,(093)4654485

•	 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	 магазин	 Продукты	 (на	
ул.Саенка).	О/р	желателен.	Г/р	с	8.00-22.00,	нед./нед.	От-
сутствие	вредных	привычек.	З/п	от	3200грн	Официальное	
трудоустройство.	093)6613207Анна

•	 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	
расширением	сети	магазинов.	О/р	желателен.	З/п	от	3000	
до	6000грн	063)5612379,(093)7994945

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

•	 Промоутер терміново	потрібні	для	реклами	металоплас-
тикових	вікон.	З/п	 виплачується	 кожного	 тижня,	 іногород-
ним	надаємо	житло.	095)1745833

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

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

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

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

•	 Прорабы требуются	 в	 строительную	 компанию	 ЧАО	
ПМК-6	 Полеськсельстрой.	 Профессионалам	 своего	 дела-	
з/п	от	15000грн.Всем	предоставляется	общежитие,	спецо-
дежда,	 полный	 соцпакет	 E-mail:	 pmc-6@ukr.net.	 Киевская	
обл.,	Бородянский	р-н,	пгт	Немешаево.	Отдел	кадро	045)77
41282,(099)6878757,(050)6664040

•	 Птахівники запрошуються	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронів-
ський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	
Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 що-
місячна	 премія,	 продукція	 власного	 виробництва	 –	 6,5	
кг	 м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 підвезення	 з\на	 підприєм	
050)3176131,(067)2157130

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

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

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

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

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

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

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

•	 Работа Мойщики	оборудования	и	помещений	на	рыбное	
п-во(Киевская	 обл.,	 Бориспольский	 р-н.,	 с.Счасливое).	
Г/р	5/2	и	сменный.	Предоставляются:	Развозка	и	вкусные	
обеды,	жилье	иногородним,	спецодежда	063)8036907,(066
)5964073,(067)5747418

•	 Работа Оператор	виробничої	дільниці	на	виробниче	під-
приємство.	Вахтовий	метод	роботи	30/15.	Оплата	праці	по	
завершенню	вахти.	Надаємо	житло	(безкоштовно).	Робота	
в	м.	Боярка	(Київська	область)	096)3979067,(093)6992141

•	 Работа Оператор	РБУ	в	компанию	ЧАО	ПМК-6	Полесь-
ксельстрой.	Всем	предоставляется	общежитие,	спецодеж-
да,	полный	соцпакет	E-mail:	pmc-6@ukr.net.	Киевская	обл.,	
Бородянский	р-н,	пгт	Немешаево.	Отдел	кадров:	045)77412
82,(099)6878757,(050)6664040

•	 Работа Оператори	складально-пакувальної	машини	тер-
міново	потрібені	в	ПАТ	ЗЗБК	 ім.	С.Ковальської.	Офіційне	
працевлаштування.	 Заробітна	 плата	 від	 10000грн	 Соцпа-
кет,	надаємо	житло.	044)2390784,(050)3863138

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

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

•	 Работа Работники	на	4-х	сторонний	станок.	Опыт	работы	
на	 столярном	 или	 деревообрабатывающем	 предприятии.	
З/п-	6000	грн.	097)2628892

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

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



27 Середа, 26 квітня 2017www.20minut.ua Бізнес
•	 Работа Сотрудницы	 (ки)	 на	 предприятие	 по	 изготовле-
нию	бумажных	мешков	067)9892244,(063)6866645

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

•	 Работа Технолог	в	компанию	ЧАО	ПМК-6	Полеськсель-
строй.	Профессионалам	своего	дела-	з/п	от	15000грн.Всем	
предоставляется	общежитие,	спецодежда,	полный	соцпа-
кет	E-mail:	pmc-6@ukr.net.	Киевская	обл.,	Бородянский	р-н,	
пгт	Немешаево.	Отдел	кадров:	045)7741282,(099)6878757,
(050)6664040

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

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

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

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

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

•	 Работница (-ик)	 срочно	 требуется	 на	 общипку	
бройлерных	 кур.	 Можно	 без	 о/р.	 Оплата	 достойная	
098)5508828

•	 Работница (-ик)	срочно	требуется	на	постоянную	работу	
(р-н	Богунии).	Без	возрастных	ограничений.	Дополнитель-
ная	информация	при	собеседовании.	098)0158798

•	 Рабочие на	производство	в	цех	металлопластиковых	из-
делий	требуются	на	завод	окон.	З/п:	7500	-	12500	грн.	Мес-
то	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	 до-
стойная.	 Жильё	 предоставляем.	 Место	 работы:	 г.Киев,	
г.Ирпень,	г.Буча	050)4237887

•	 Рабочие на	 производство	 и	 установку	 бетонных	 забо-
ров.	Киев,	жильё,	питание,	вахта.	ЗП	10000	грн.	098)76111
17,(095)4671117,(093)7531117

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

•	 Рабочий -штамповщик	требуется	на	производство	авто-
прокладок.	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	
работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еженедель-
но.	 Жильём	 обеспечиваем.	 067)4090801,(096)8785874,(09
3)3522103

•	 Разнорабочие (мужчины/женщины)	 срочно	 требуются	
на	постоянную	работу.	О/р	обязателен.	Хорошие	условия	
работы.	 Вахтовый	 метод	 работы.	 Общежитие	 предостав-
ляем.	З/п	2	раза	в	месяц,	своевременная	068)7106266Алек-
сандр

•	 Разнорабочие (строители)	 для	 благоустройства	 поме-
щения	и	територии	 (ремонтные	работы)	требуется	на	ме-
бельное	производство.	096)3232588АллаАнатолиевна

•	 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	плит-
ки,	камня	.	Ручной	тяжелый	труд,	но	хорошо	оплачиваемый.	
З/п	от	выработки:	5000	-	8000	грн	050)5227944Роман

•	 Разнорабочие на	 рыбное	 п-во(Киевская	 обл.,	 Борис-
польский	р-н.,	с.Счасливое).	Г/р	5/2	и	сменный.	Предостав-
ляются:	 Развозка	 и	 вкусные	 обеды,	 жилье	 иногородним,	
спецодежда.	067)5747418,(066)5964073,(063)8036907

•	 Разнорабочие на	стройку	в	компанию	ЧАО	ПМК-6	По-
леськсельстрой.	 Профессионалам	 своего	 дела-	 з/п	 от	
15000грн.Всем	предоставляется	общежитие,	спецодежда,	
полный	соцпакет	E-mail:	pmc-6@ukr.net.	Киевская	обл.,	Бо-
родянский	р-н,	пгт	Немешаево.	Отдел	кадров	050)3512471,
(050)6664040,(099)6878757

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

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

•	 Разнорабочие срочно	 требуются	 на	 постоянное	 место	
работы.	Наличие	водительских	прав	кат.	В,	С.	Зароботная	
плата	 почасовая(в	 зависимости	 от	 работы	 и	 количества	
сделанного).	096)5922911,(099)7089065,(093)4202311Вад

•	 Разнорабочие срочно	требуются	на	производство	дре-
весного	угля.	Без	о/р.	Работа	в	Белоцерковском	р-не,	Киев-
ская	область.	Жильё	предоставляем	бесплатно.	З/п	5000-
6000грн	067)6933356Роман

•	 Разнорабочие требуются	для	разборки	зданий	(демон-
таж	 зданий).	 Жилье	 предоставляем	 бесплатно.	 Питание	
организованное.	З/п	высокая.	050)2060173,(097)4372757

•	 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	
предприятие	 A/Ф	 ''Весна''	 приглашаются	 на	 постоянную	
работу.	 Зарплата:	 от	 3000-4500	 грн,	 за	 качественную	
работу	 -	 премии,	 выплачивается	 2	 раза	 в	 месяц	 Прожи-
вание	 в	 комнатах	 общежития	 на	 территории	 предприяти	
067)2802066,(098)4546946

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

•	 Распиловщик на	ленточную	пилораму	срочно	требуется	
на	постоянную	работу.	О/р	обязателен.	Хорошие	условия	
работы.	 Вахтовый	 метод	 работы.	 Общежитие	 предостав-
ляем.	З/п	2	раза	в	месяц,	своевремення.	068)7106266Алек-
сандр

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

•	 Реставратор на	виробниче	підприємство.Навчаємо.	Вах-
товий	 метод	 роботи	 30/15.	 Оплата	 праці	 по	 завершенню	
вахти.	 Надаємо	 житло	 (безкоштовно).Робота	 в	 м.	 Боярка	
(Київська	область)	096)3979067,(093)6992141

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

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

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

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

•	 Різноробочі на	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-
преміальна.	 Офіц.	 працевлаш.	 Холостякам	 –	 сприяння	 в	
поселенні.	 Робота	 в	 м.Боярка,	 вул.Соборності,	 36	 (Синя	
прохідна)	0444063626,	0503868659

•	 Робітники у	м.Київ	для	виконання	дорожніх	робіт.	Вста-
новлення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальтування.	 Нада-
ється:	 інструмент,	спецодяг,	житло.	З/п	від	7000грн.	098)9
061029,(050)3398421,(066)8393711

робота В польщі. будіВельники, електрики, 
Водії, шВеї, різноробочі., покоїВки. Всі Вакансії 
безкоштоВні. наказ №286 Від 24.02.2017 Вид мсп. 
0671632889

•	 Робота за	 кордоном	 в	 Польщі!	 Багато	 вакансій!	 Пред-
оставляем	 информационно-консультационные	 услуги.	
097)3223743,(098)9769576

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

робота. підприємстВу потрібні фасуВальниці-
пакуВальниці. з/п Від 3200 грн. 0509777109

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

•	 Рыбообработчик на	 новое,	 современное	 рыбное	
производство(Киевская	 обл.,	 Бориспольский	 р-н.,	
с.Счасливое).	 Г/р	 5/2	 и	 сменный.	 Предоставляются:	 Раз-
возка	и	вкусные	обеды,	жилье	иногородним,	спецодежда.	
067)5747418,(066)5964073,(063)8036907

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

•	 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

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

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

•	 Сборщики требуются	 производственному	 пред-
приятию	 в	 Киевской	 области	 на	 постоянную	 работу.	
Общежитие	 (проживание	 бесплатно).	 Высокая	 з/п.	
067)5544441,(067)5544443

•	 Сварщик (автомат	 и	 полуавтомат)	 металлоконструк-
ций	 срочно	 требуется	 на	 производство	 ЧП	 Орион.	 З/п	 от	
6000грн	067)9083350

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

•	 Сварщик Сварочные	 работы	 по	 изготовлению	 обо-
рудования.	 Г/р	 5-ти	 дневка,	 8.30-17.30.	 О/р	 с	 полуавто-
матом,	 ручной	 сваркой.	 Дисциплинированность,	 без	 в/п.	
093)9830318Елена

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

•	 Сварщик-кузнец с	опытом	работы	сборки	кованых	изде-
лий	срочно	требуется	в	Киевскую	область.	Без	в/п.	Возмож-
но	проживание.	З/п	от	6000грн	097)9252107,(050)2461260

•	 Сварщик-сборщик кованых	 изделий	 с	 опытом	 работы	
требуется	в	цех.	Без	вредных	привычек.	Оплата	сдельная.	
Хорошие	условия	труда.	067)9878074

•	 Сварщики металлоконструкций	 на	 предприятие.	 Сроч-
но!	О/р	обязателен.	З/п	при	собеседовании.	098)8785816

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

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

•	 Сварщики требуются	 производственному	 пред-
приятию	 в	 Киевской	 области	 на	 постоянную	 работу.	
Общежитие	 (проживание	 бесплатно).	 Высокая	 з/п.	
067)5544443,(067)5544441

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

•	 Сиделка. Ответственность,	 порядочность,	 умение	 го-
товить	 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

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

•	 Слесарь металлоконструкций	срочно	требуется	на	про-
изводство	в	ЧП	Орион.	З/п	от	5500грн	067)9083350

•	 Слесарь по	 металлу	 срочно	 требуется	 на	 работу	 в	 Ки-
евскую	 область.	 Без	 в/п.	 Возможно	 проживание.	 З/п	 от	
6000грн	097)9252107,(050)2461260

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

•	 Слесарь Реставрация	оборудования	бывшего	в	употре-
блении	 (дробилки,	 грануляторы).	 Ответственность,	 дис-
циплинированность.	 Г/р	 5-ти	 дневка	 с	 8.00-17.00.	 З/п	 от	
5000грн	+	аванс.	093)9830318Елена

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

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

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

•	 Слюсар (обслуговування	 обладнання)	 терміново	 на	 по-
стійне	 місце	 роботи	 на	 ПАТ	 Житомирський	 комбінат	 си-
лікатних	 виробів.	 Графік	 роботи	 на	 заробітня	 плата	 при	
співбесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.00	519232,(097)5633057

•	 Слюсар -	 складальник	 (середня/техн.	 освіта).	 Провід-
ний	європ.	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	 Офіц.	 працевл.	 Холостякам	 –	 спри-
яння	 в	 поселенні.	 Робота	 в	 м.Боярка,	 вул.Соборності,	 36	
0444063626,	0503868659

•	 Слюсар -складальник	на	виробництво	ТОВ	Партнер-ВС.	
Хороші	умови	праці.	Звертатись	за	адресою:	вул.Барано-
ва,93	050)4634156,428088

•	 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	 Миронів-
ський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	
Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 що-
місячна	 премія,	 продукція	 власного	 виробництва	 –	 6,5	 кг	
м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 підвезення	 з\на	 підприємство	
050)3176131,(067)2157130

•	 Слюсар-електрик запрошується	 на	 роботу	 на	 ПАТ	
Миронівський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахо-
фабрика.	 Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	
1	 грн,	 щомісячна	 премія,	 продукція	 власного	 виробни-
цтва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безкоштовне	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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

ЯКІСТЬ - ГАРАНТІЯ НАДІЙНОСТІ!
м. Житомир, вул. Заводська, 2

тел./факс: 33-99-04, 33-09-53, тел.: 067-243-39-00

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ
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•	 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	 пта-
хофабрика.	 Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	
за	 1	 грн,	 щомісячна	 премія,	 продукція	 власного	 вироб-
ництва	 –	 6,5	 кг	 м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 підвезення	 з	
050)3176131,(067)2157130

•	 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.	
Хорошие	 перспективы,	 подготовка	 и	 переподготовка.	
Фиксированый	зароботок	(до	5000	грн)	+	бонусы	+	премии	
068)1117715

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

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

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

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

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

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

•	 Столяр-верстатник на	 постійне	 мiсце	 роботи.	 Мож-
ливе	 навчання.	 З/п	 від	 6000грн.	 Всi	 деталi	 при	 спiвбесiдi.	
096)3541345

•	 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

•	 Столяр-станочник срочно	 требуется	 на	 работу	 в	 Ки-
евскую	 область.	 Без	 в/п.	 Возможно	 проживание.	 З/п	 от	
6000грн	097)9252107,(050)2461260

•	 Строители всех	 строительных	 специальностей	 срочно	
требуются	на	постоянную	работу.	Г/р	договорной.	Оплата	
достойная.	093)5106234

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

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

•	 Стропальник на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	плата	
висока,	від	10000грн.	Повний	робочий	день.	Надаємо	для	
працівників	житло	067)5081459Ірина

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

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

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

•	 Токар запрошується	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронівський	
хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	 Офі-
ційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 щомі-
сячна	 премія,	 продукція	 власного	 виробництва	 –	 6,5	 кг	
м’яса	 птиці,	 безкоштовне	 підвезення	 з\на	 підприємство.	
050)3176131,(067)2157130

•	 Токар на	 виробництво	 ТОВ	 Партнер-ВС.	 Хороші	 умо-
ви	 праці.	 Звертатись	 за	 адресою:	 вул.Баранова,93.	
050)4634156,428088

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

•	 Токарь срочно	 требуется	 на	 Житомирский	 меха-
нический	 завод.	 Иногородним	 предоставляется	 жи-
лье.	 З/п	 от	 6500грн	 Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Чехова,	 1,	
063)2822740,(067)4126355

•	 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

•	 Торговый представитель	с	личным	авто	срочно	требует-
ся	в	связи	с	открытием	новой	компании	(алкогольная	груп-
па	товара).	Официальное	трудоустройство.	З/п	от	8000грн	
050)4633428,(067)4008192,(067)4008190

•	 Торцовщик (мужчины/женщины)	 срочно	 требуется	 на	
постоянную	 работу.	 О/р	 обязателен.	 Хорошие	 условия	
работы.	 Вахтовый	 метод	 работы.	 Общежитие	 предостав-
ляем.	З/п	2	раза	в	месяц,	своевремення.	068)7106266Алек-
сандр

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

•	 Тракторист з	досвідом	роботи	на	імпортній	техніці	в	ком-
панію	Агро-регіон.	Робота	в	Київській	та	Чернігівській	об-
ластях.	Офіційне	працевлаштування,	висока	заробітна	пла-
та.	Надається	гуртожиток,	харчування	067)2342944Тетяна

•	 Тракторист запрошується	 на	 роботу	 на	 ПАТ	 Миронів-
ський	 хлібопродукт,	 СТОВ	 Старинська	 птахофабрика.	
Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	 за	 1	 грн,	 що-
місячна	 премія,	 продукція	 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.	Офі-
ційне	працевлаштування,	висока	заробітна	плата.	Надаєть-
ся	гуртожиток,	харчування.	067)2342944Тетяна

•	 Тракторист на	фермерське	господарство.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	За	необхідності	-	надається	житло.	Рівень	
з/п	та	г/р	визначається	по	результатам	співбесіди	з	керівни-
ком	господарства.	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.	 По-
ДробносТи	По	0633970879оЛьга

•	ТребуюТсЯ	уборщиКи	в	г.Киев!	рабоТа	Посмен-
наЯ,	 смены	 Дневные	 и	 ночные	 (на	 выбор),	 По-
мощь	с	жиЛьем.	ПреДосТавЛЯеТсЯ	сПецоДежДа.	
оПЛаТа	 ПроезДа	 До	 Киева.	 з/Та	 5000-6500	 грн.	
0675268435

•	 У м.	 Київ	 потрібні	 ч	 /ж	 на	 фасування-упаковку	 однора-
зового	посуду.	Вахта	15/15;	30/15.З/п	від-440	грн.	за	зміну	
щоденно.	Для	іногородніх	гарні	умови:	харчування,	житло,	
спец.одяг.	(063)6098552,	0688197275,0954909254

•	 Уборщики (-цы)	 в	 гипермаркет	 (офисные	 помещения).	
Г/р	4	дня	(	с	7.00	до	16.00)	2	вых.,	(с	13.00	до	22.00)	2	вых.	
З/п	своевременная	093)4500709

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

•	 Уборщица (-ик)	 в	 торговый	 зал	 О/р	 не	 обязателен	 Г/р:	
3/3,	соцпакет	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

•	 Уборщица (-ик)	 требуются	 в	 клининговую	 компа-
нию	 МОЙАВТО.	 Официальная	 з/п	 -	 3200	 грн.	 Уборка	
офисов	 и	 производственных	 помещений.	 Обучение!	
Спецодежда!	 Трехсменный	 график.	 Подвоз.	 Соцпакет.	
063)4834000ЮрийМихайлович

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

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

•	 Услуги Консультації	по	працевлаштуванні	за	кордоном.	
Допомога	в	оформленні	робочих	віз	в	Польщу,	Чехію,	Лит-
ву.	068)9616316Олександр,,(098)7370380Людмил

•	 Услуги Купим	 лист,	 трубу,	 круг.	 Б/у,	 лежалый.	
050)5442769

•	 Услуги Купим	 редукторы,	 электродвигателя,	 тельфера	
050)5442769

•	 Услуги Швидке	відкривання	віз	(мінімальна	предоплата).	
Консультації	 з	 приводу	 подальшого	 працевлаштування.	
Деталі	обговорюються.	050)1980260

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

•	 Фасадчики 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	
Немешаево.	Отдел	кадров:	050)3512471,(045)7741282,(099
)6878757

•	 Фасадчики в	 строительную	 организацию.	 Прямой	 ра-
ботодатель.	 Большой	 объем	 работы	 гарантирую!	 Оплата	
сдельная	(2	раза	в	месяц).	067)1621302

•	 Фасовщик сухих	строительных	смесей	срочно	требуется	
на	постоянную	работу.	Г/р	нормированный.	Дополнитель-
ная	информация	при	собеседовании.	Т	098)1081610Свет-
лана

•	 Фасувальники одягу	на	 секонд-хенд,	 робота	в	м.	Київ,	
ч/ж	від	18	років,з/п	від	4700	 грн	за	 тиждень,	вахта	15/15,	
20/10,	 роб.	 день	 з	 8.00	 до	 17	 год,	 житлом	 забезпечуємо.	
0992530892,0989399439

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

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

•	 Формувальник залізобетонних	 виробів	 та	 конструкцій	
терміново	потрібен	в	ПАТ	ЗЗБК	ім.	С.Ковальської.	Офіцій-
не	 працевлаштування.	 Заробітна	 плата	 від	 10000грн	 Со-
цпакет,	надаємо	житло.	044)2390784,(050)3863138

•	 Формувальники тіста	терміново	потрібен	в	пекарню	.	З/п	
4000-4500	грн.	Графік	роботи-	2/2,	Досвід	роботи	бажаний(	
навчаємо).	Робота	в	кінці	р-ну	Богунії.	067)7058841АннаВа-
силівна

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

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

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

•	 Хостесс потрiбен	в	заміську	резиденцію	KIDEV	(Київська	
обл.,	Бориспілький	р-н,	с.	Чубинське).	Вахтовий	метод	ро-
боти	 7/7.	 Безкоштовне	 двохразове	 харчування	 та	 прожи-
вання.	098)9899008Тетяна

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

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

•	 Швеи в	Одессу.	З/п	от	12000	грн.	Жилье	бесплатно.	Жен-
ский	ассортимент.	0661699051,0972752334

•	 Швеи Г/р	договорной,	з/п	своевременная.	Хорошие	усло-
вия	работы.	Дружеский	коллектив	097)3463737

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

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

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

•	 Швеи 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

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

1. Нежитлові будівлі та приміщення:	№22-32,	36-40,	15-18,	 ІІ,	 ІІІ,	будівля	ко-
тельні	 та	 земельна	 ділянка	 пл.	 0.8036	 га,	 кадастровий	№1810700000:01:011:0015,	 за	
адресою:	 Житомирська	 обл.,	 м.	 Коростень,	 вул.	 Пацаєва,3.	 Дата	 торгів:	 15.05.2017	
09:00.	Дод.інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211485;

2. Нежитлова будівля	 контори	 заг.	 пл.	 495.5	 м.кв.,	 за	 адресою:	Житомирська	
обл.,	Овруцький	р-н,	с.	Покалів,	вул.	Нова,1.	Дата	торгів:	18.05.2017	09:00.	Дод.інфор-
мація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211754	(уцінено	лот	№	201971);

3. Нежитлова будівля	 КЗС-20,	 заг.	 пл.	 1807.6	 м.кв.,	 за	 адресою:	Житомирська	
обл.,	Овруцький	р-н,	с.	Покалів,	вул.	Шляхова,	106.	Дата	торгів:	18.05.2017	09:00.	Дод.
інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211758	(уцінено	лот	№	202661);

4. Нежитлова будівля молочно-тваринницької	 ферми,	 заг.	 пл.	 12829.7	 м.кв.,	 за	
адресою:	Житомирська	обл.,	Овруцький	р-н,	с.	Покалів,	вул.	Шляхова,	104.	Дата	торгів:	
18.05.2017	09:00.	Дод.інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211768	(уцінено	лот	№	202646);

5. Нежитлова будівля	конюшні,	заг.	пл.	306.7	м.кв.,	за	адресою:	Житомирська	
обл.,	Овруцький	р-н,	с.	Покалів,	вул.	Шляхова,	105-а.	Дата	торгів:	18.05.2017	09:00.	Дод.
інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211774	(уцінено	лот	№	202679);

6. Нежитлова будівля	машинно-тракторного	парку,	заг.	пл.	3166.6	м.кв.,	за	адресою:	
Житомирська	обл.,	Овруцький	р-н,	с.	Покалів,	вул.	Шляхова,	105.	Дата	торгів:	18.05.2017	
09:00.	Дод.інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211777	(уцінено	лот	№	202172);

7. Нежитлові приміщення	заг.	пл.132.4	м.кв.,	що	розташовані	на	першому	по-
версі	цегляного	будинку	та	знаходиться	за	адресою:	м.Житомир,	вул.	Л.Українки,	59.	
Дата	торгів:	18.05.2017	09:00.	Дод.інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211751	(уці-
нено	лот	№	198383);

8. 2-кімнатна квартира,	 заг.	 пл.	 31.4	 кв.м.	 жилою	 25.6	 кв.м.,	 	 за	 адресою:	
м.Житомир,	 вул.	 Гагаріна,	 29,	 кв.3.	 Дата	 торгів:	 18.05.2017	 09:00.	 Дод.інформація:	
https://setam.net.ua.	Лот	№211746	(уцінено	лот	№	204413);

9. Земельна ділянка	пл.	0.1708	га,	кадастровий	№1811000000:00:001:0177,	за	адресою:	
Житомирська	обл.,	м.Новоград-Волинський,	вул.Пархоменко,	146.	Дата	торгів:	18.05.2017	
09:00.	Дод.інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211645	(уцінено	лот	№	203545);

10. Квартира заг.	 пл.	 192,2	 кв.м,	 житловою	 площею	 99,9	 кв.м.,	 за	 адресою:	
м.Житомир,	вул.	Корольова,	48-б,	кв.49.	Дата	торгів:	18.05.2017	09:00.	Дод.інформація:	
https://setam.net.ua.	Лот	№211636	(уцінено	лот	№	203550);

11. Нежитлове приміщення	салону	-	магазину,	заг.пл.	-	74,5	кв.м.,	за	адресою:	
Житомирська	обл.,	м.	Коростень,	вул.	Сакко	 і	Ванцетті,	5/47.	Дата	торгів:	18.05.2017	
09:00.	Дод.інформація:	https://setam.net.ua.	Лот	№211638	(уцінено	лот	№	203537);

12. Житловий будинок	заг.пл.	194.0	кв.м.,	за	адресою:	м.Новоград-Волинський,	
вул.Некрасова,	6а.	Дата	торгів:	18.05.2017	09:00.	Дод.інформація:	https://setam.net.ua.	
Лот	№212635	(уцінено	лот	№	204933).
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•	 Швеи требуются	производственному	предприятию	в	Ки-
евской	области	на	постоянную	работу.	Общежитие	(прожи-
вание	бесплатно).	Высокая	з/п.	067)5544441,(067)5544443

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

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

•	 Шліфувальники виробів	 на	 виробниче	 підприємство.	
Вахтовий	метод	роботи	30/15.	Оплата	праці	по	завершен-
ню	вахти.	Надаємо	житло	(безкоштовно).	Робота	в	м.	Бояр-
ка	(Київська	область)	096)3979067,(093)6992141

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

•	 Экскаваторщик на	JCB	4CX,	JCB	3CX	срочно	на	посто-
янное	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	предоставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

•	 Экспедитор срочно	требуется	в	связи	с	открытием	но-
вой	компании	(алкогольная	группа	товара).	Официальное	
трудоустройство.	З/п	от	5000грн	067)4008190,(067)400819
2,(050)4633428

•	 Электрик срочно	требуется	на	металобазу	г.	Житомир.	
Полный	соц.	пакет.	Г/р	 -	5	дневка	с	8.00	 -	17.00.	З/п-	при	
собеседовании	095)2837325

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

•	 Электрогазосварщик 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	
429054,(067)6415300Наталия

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

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

•	ПроДам	1-но	Ком.Кв.,	20/24	эТажей,	37м/17м/7м,	
г.Киев,	гоЛосеевсКий	р-н,	уЛ.Ломоносова.	цена	849	
057	грн.	0956719797

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	ПроДам	 3-х	 Ком.Кв.,	 2/5	 эТажей,	 62м/47м/6м,	
г.жиТомир,	р-н	сенного	рынКа,	уЛ.ДомбровсКого.	
цена	756	757	грн.	0674688777

2.7. Продам будинки в місті 

•	ПроДам	1-но	эТажный	Дом,	жиТомирсКаЯ	обЛ.,	
г.КоросТень.	цена	539	057	грн.	0631065255

2.8. Продам будинки в передмісті 

ПроДаєТьсЯ	буДиноК	в	с.райКи,	берДичІвсьКого	
р-ну,	 жиТомирсьКої	 обЛ.	 загаЛьна	 ПЛоща	 -	 82	
Кв.м,	 жиТЛова	 -	 40	 Кв.м.	 +	 ЛІТнЯ	 КухнЯ,	 гараж,	
сарай,	2	Погреба.	цІна	ДоговІрна	0963003157

•	ПроДам	 1-но	 эТажный	 Дом,	 г.жиТомир	
0674257869

•	ПроДам	1-но	эТажный	Дом,	жиТомирсКаЯ	обЛ.,	
г.КоросТень.	цена	525	607	грн.	0631065255

•	ПроДам	1-но	эТажный	Дом,	жиТомирсКаЯ	обЛ.,	
червоноармейсКий	 р-н,	 с.ПуЛины.	 цена	 268	 817	
грн.	0979838095

•	ПроДам	1-но	эТажный	Дом,	ивано-франКовсКаЯ	
обЛ.,	наДворнЯнсКий	р-н,	с.ДеЛЯТин,	уЛ.оЛьги	Ко-
биЛЯнсьКої,	79.	цена	778	098	грн.	0993134006

•	ПроДам	 1-но	 эТажный	 Дом,	 ТерноПоЛьсКаЯ	
обЛ.,	 гусЯТинсКий	 р-н,	 с.Красное.	 цена	 134	 409	
грн.	0673140213

2.10. Продам Дачі 

•	ПроДам	 Дачу,	 жиТомирсьКий	 р-н,	
с.новогуйвинсьКе,	саДове	ТоварисТво	34,	вуЛ.за-
воДсьКа,	34.	цена	363	881	грн.	0674533868

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

2.16. Здам в оренду 
•	ДоЛгосрочнаЯ	 аренДа	 ПроизвоДсТвенных	 По-
мещений,	1/1	эТажей,	300м/0м/0м,	жиТомирсКаЯ	
обЛ.,	берДичевсКий	р-н,	с.гришКовцы.	0989877722

•	зДам	в	оренДу	або	ПроДам	буДиноК	с.КЛІТчин.	
ЛІТнЯ	КухнЯ,	банЯ,	євроремонТ,	33	соТ.	земЛІ.	всІ	
умови	ПроживаннЯ.	цІна	ДоговІрна.	0673911769

•	зДаю	ПоДобово	1-КІм.Кв.	гарЯча	воДа,	КабеЛьне	
Тб.	р-н	авТовоКзаЛу.	0977228822,0665711000

•	ПоДобово	2-х	КІм.	Кв.	VIP-КЛасу,	євроремонТ,	в	
ценТрІ	 мІсТа,	 250грн/Доба.	 виПисую	 ДоКуменТи.	
0665711000,0977228822

•	ПроДам	 або	 зДам	 буДиноК	 с.ЛевКІв.	 Поруч	 ЛІс,	
рІчКа,	 неДаЛеКо	 зуПинКа.42	 соТ.	 земЛІ.	 цІна	 До-
говІрна.	0673911769

3. авто 

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

•	универсаЛ	BMW	740,	2002	г.в.,	черный,	4.5	Л,	250	
Тыс.Км,	г.черновцы.	цена	294	324	грн.	Торг.	обмен	
0977559020

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

•	 Комбаїн Джон-Дір-1032.	 Жатка.	 Обприскувачі.	 Прес-
підбирач.	 Плуги.	 Фреза.	 Картоплесадж.	 Комбаїн	 картопл.	
Розкидач.	09738507841

•	Комбайни	 зернозбираЛьнІ:	 "воЛьво",	 "КЛаас",	
"Джон	 ДІр",	 "массей-фергюсон",	 бурЯКозби-
раЛьнІ,	 КарТоПЛезбираЛьнІ,	 Прес-ПІДбирачІ,	 на	
замовЛеннЯ	 Із-за	 КорДону,	 можЛива	 ДосТавКа.	
0501849978,0987421737

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

•	 Косарки, грабарки,	 підбирачі,	 трактори	 МТЗ,	 комбайни	
зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	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

•	ТраКТор.	Двигун	Т40	заДнІй	ПривІД.бЛоКІровКа.	
реверс.	Понижена	ПереДача.	ваЛ	вІДбору	ПоТуж-
носТІ.	 КабІна.	 сТарТер.	 ПІДсиЛювач.	 гІДравЛІКа	 з	
ПереДу	Та	ПозаДу.	ПричІП	самосКиД,	КосІЛКа,	ПЛуг,	
КуЛьТиваТор	 2м	 захваТу,	 борони.	 всЯ	 ТехнІКа	 в	
робочому	сТанІ.	з	До	0633612116оЛеКсІй

3.7. автозапчастини. Продам 

•	агрозаПчасТини	 До	 зернозбираЛьних	 Комбай-
нІв,	 обПрисКувачІв,	 КосароК,	 Прес-ПІДбирачІв,	
КарТоПЛезбираЛьних	КомбайнІв,	КарТоПЛесаДжа-
ЛоК,	КоПачоК,	шини,	Камери.	WWW.agrokoM.In.ua.	
(063)9628236,	0676713553,0992012978

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

3.8. автозапчастини. Куплю 
•	 Куплю старовиннi	 мотоцикли	 та	 запчастини	 до	 них:	 М	
72,	М	61,	М	62,	К	750,	Дніпро	12,	16,	БМВ,	Харлей,	ДКВ,	
ТІЗ,	 АВО,	 усi	 моделi	 з	 ведучими	 колясками.	 Самовивiз.	
0678874018,0669663546

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	сТроймаТе-
риаЛов,	вывоз	мусора.	0938436692,0976949302сер-
гей

ракушняк Від Виробника за доступними ціна-
ми. 0968898890,0508898890

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	бригаДа	 ДІвчаТ	 виКон.маЛЯрнІ	 робоТи	 рІзної	
сКЛаД.,ДеКор.шТуКаТурКа,	уТеПЛ.буД,	КороїД,	бай-
рамІКс.	0633571633,0982599951зоЯ.

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

•	сТроиТеЛьсТво	ДеревЯнных	Домов,	бесеДКи,	са-
ДоваЯ	мебеЛь.	всё	ДЛЯ	обрабоТКи	Дерева.	офис-
магазин	"ДеревЯнный	Двор",	уЛ.	КосмонавТов,	11	
WWW.DoMoy.In.ua	0678318425,0667373030

тротуарну брукіВку укладаємо та декоратиВне 
каміння Від Виробника. проектуємо та достаВ-
ляємо матеріали. 0674597690

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	кількос-
ті.	 Дзвоніть,	 за	 ціною	 домовимось.	 Офіс	 у	 м.	 Кривий	 Ріг.	
0963409983

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	КуПуємо	 ПиЛомаТерІаЛи	 обрІзнІ	 Та	 необрІзнІ,	
хвойних	І	рІзноЛисТних	ПорІД.	0673911769

•	ПроДаеТсЯ	 ДосКа	 ПоЛа	 сухаЯ	 сТроганаЯ	 в	
шПунТ,	бЛоКхаус,	фаЛьш-брус,	вагонКа;	ДосКа	
обрезнаЯ,	 не	 обрезнаЯ	 сТроиТеЛьнаЯ;	 сТро-
ПиЛа;	 баЛКи,	 шТахеТниК,	 монТажнаЯ	 рейКа	 и	
ДровЯные	 оТхоДы	 с	 ПиЛорамы.	 ДосТавКа	 на	
Дом.	0673911769

4.26. Цегла, блоки, камінь. Продам 

ПроДам	 цегЛу	 б/в.	 ПроДам	 буДмаТерІаЛи:	 це-
гЛа	 червона	 Та	 бІЛа,	 ПЛиТи,	 ПереКриТТЯ,	 Пере-
мичКи,	 шифер,	 армаТура,	 шаЛІвКа,	 брус,	 ра-
КушнЯК,	 шЛаКобЛоК,	 бЛоКи	 фунДаменТнІ.	 ТеЛ.:	
0974372757,		0502060173,	0631223284

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

•	 Котли твердопаливні	 "Кобзар"	 надійні,	 сучасні,	 про-
сті.	 Сталь-4	 мм,	 площа	 100-300м2.	 www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кВаліфікоВана гарантоВана допомога В отри-
манні кредиту. пропозиції для неофіційно пра-
цеВлаштоВаних з чорним списком. 12% річ-
них. Max. 450000 гриВень. 0993337916,0681458367

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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РІЗНЕ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Продам

Т.: 067-682-39-16

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

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

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

Продам/куплю
піддони

тел.: (067) 549-75-66

нові та вживані
вигідна ціна

•	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

•	 Зрізаємо дерева	 у	 важкодоступних	 місцях.	 По-
слуги	 спецтехніки:	 вишка,	 маніпулятор,	 кран,	 інше.	
0973266874

компанія "лемар" надає консультації з 
отримання робочої Візи та підбору Ва-
кансії В польщі (з/п Від 13 000грн до 30 000 
грн). безкоштоВна консультація. 0506851660, 
0939031227,0973843973

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

8. РіЗНе 

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	 Посівна кукурудза	укр.селекции.ФАО	230-310:	Оржица,	
Яровец,	Любава,	Дніпровський,	Солонянский.	Ціна	450гр/
га.	0506344670,0688926201

•	ПроДам	саженцы	гоЛубой	еЛи,	3	гоДичные,	40	
грн./шТ.	оТ	50	шТ.	33	грн./шТ.,	семена	в	ДобавоК.	
ПересыЛКа	По	региону.	есТь	в	наЛичии	семена	11-
13	грн.	0674317398,0636922249.

8.11. Промислове обладнання. Продам 
•	 Повний комплект	 обладнання	 мінізаводу	 для	 вир-ва	
шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	полублоків,	трансп.
обладнання,	т.п.	0675669709

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

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

купуємо Відходи пліВки полієтиленоВої, 
пластмаси та макулатуру. 0505580047,447919

•	КуПуємо	хоЛоДиЛьниКи,	ПраЛьнІ	машини,	ПЛиТи,	
ТеЛевІзори,	 КомПюТери,	 монІТори	 Та	 Іншу	 Побу-
Тову	 Та	 КомПюТерну	 ТехнІКу.	 сТару	 або	 не	 Пра-
цюючу.	самовивІз.	0634792504,0677035457,449131

•	 Постійно закуповуємо	 вугілля	 деревне	 з	 твердих	 та	
м`яких	порід	деревини.	0971554242

•	 Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Єнісей",	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.

•	 Куплю нутроміри	 триточкові	 никрометрічні	 індикаторні,	
індикатори	ІЧ10,	ІЧ25,	ІЧ50,	ІГ2,	МІГ1,	КМД1,	КМД3,	КМД8,	
КМД9,	.	ОДГ10,	свердла	великих	диаметрів,	черв`ячні	фре-
зи,	сегменти.	0679083229

•	ПроДаєТьсЯ	 аПараТ	 ДЛЯ	 ТаТуажа	 б/у	 MeI-
cha-3000.	сТан	вІДмІнний	ПЛюс	ПІгменТи.	зверТа-
ТисЯ	за	0633970879,0960972003.оЛьга

•	 Хлорне вапно,	постійно	в	наявності,	доставка	по	Україні.	
0956875193,0631154307

8.24. інше. Куплю 
•	 Куп. лічильники	 Гейгера,	 Re-трубки.	 Радіолампи	 ГУ,	
ГИ,6н,6ж,6п,	 в	 т.ч.індикаторні.	 Контактри.	 Реле.	 Вакуум.
конденсатори.	0979902807

•	КуПЛю	 Дорого.	 ЯнТарные	 бусы	 оТ	 250	 До	
2000	 грн/1	 грамм,	 КораЛЛовые	 бусы,	 бивни	
мамонТа.	ТаКже	сТаринные	иКоны,	КарТины	
До	1980	г.,	орДена,	меДаЛи,	Книги	изДан.	До	
1917	г.,	КоньЯКи	времен	ссср	Другие	ПреДм.	

сТарины	 ДЛЯ	 собсТвенной	 КоЛЛеКции	
0503466068

•	 Куплю марки,	 альбомы	 для	 марок,	 а	 также	 дру-
гую	 филателистическую	 продукцию.	 Куплю	 монеты	 и	
бумажные	деньги.	0637610940,0506389475

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

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

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Тільки промисл.	 Ел/двигуни.	 Редуктори.	 Мотор-ре-
дуктори.	Масляні	трансформатори	ТМ,ТМЗ,ТМГ,ТМВМ.	
Высоков.ел/тельфера.	0675601445
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гороскоп	на	тиждень	26	квітня	-	2	травня 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
Постарайтеся	 не	

квапитися	 прийма-
ти	рішення,	будь-яка	

помилка	може	надовго	осе-
лити	у	 вашій	душі	почуття	
провини.

ТЕЛЕЦЬ
Вдалий	 тиж-

день.	 Сміливо	
втілюйте	 в	 життя	 давні	
проекти,	 вони	 можуть	
принести	вам	удачу.

БЛИЗНЮКИ
Складний	період.	

У	 деяких	 ситуаціях	
доведеться	 вийти	 за	 рамки	
звичного	оточення.

РАК
Цього	 тижня	 до-

ведеться	 добряче	
потрудитися.	 На-

магайтеся	 робити	 кар’єру	
не	 на	 шкоду	 особистому	
життю,	проблеми	на	роботі	
тимчасові.

ЛЕВ
Гарний	період	для	

завершення	 давно	
розпочатих	 справ,	 «розбору	
польотів»,	 аналізу	 помилок,	
підбиття	підсумків.

ДІВА
Не	 відмовляйтеся	

від	 запропонованої	
допомоги,	 бо	 шанси	 само-
стійно	 впоратися	 з	 постав-
леними	 завданнями	 міні-
мальні.

ТЕРЕЗИ
Непростий	 пері-

од.	 Не	 варто	 обра-
жатися	 на	 навколишніх	 без	
серйозної	на	те	причини.	Не	
приймайте	важливих	рішень	
цього	тижня.

СКОРПІОН
Головна	 мета	

цього	 багатого	 по-
діями	 тижня	 –	 знайти	 вза-
єморозуміння	 з	 усіма,	 хто	
вас	оточує.

СТРІЛЕЦЬ
Час	 «збирати	 ка-

міння»	 і	 робити	 пев-
ні	 висновки.	 Не	 піддавайтеся	
емоціям,	інакше	будете	шкоду-
вати	про	допущені	помилки.

КОЗЕРІГ
Щоб	досягти	успіху,	

не	забувайте	про	уваж-
ність	 і	мудрість.	Дріб’язкові	 на	
перший	 погляд,	 незначні	 пи-
тання	можуть	 дати	 несподіва-
но	позитивний	результат.

ВОДОЛІЙ
Прислухайтеся	 до	

порад	близьких	людей	
та	 вірних	 друзів-одно-

думців.	Важливі	зустрічі	запла-
нуйте	на	кінець	тижня.

РИБИ
Зараз	 небажано	

щось	 різко	 змінювати	
у	своєму	житті.	Будьте	особли-
во	уважні	до	нової	інформації,	
стежте	за	своїми	словами	й	не	
бійтеся	йти	на	компроміс.	

  Філармонія                                                        Ляльковий театр            

«Ще раз про  
червону шапочку»

30 квітня, поч.об 12.00 та 14.00

«Пан Коцький»
29 квітня

Початок об 11.00 та 13.00



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

Ідеальні незнайомці
Жанр: драма, комедія
Чудова	подружня	пара	пластичного	хі-

рурга	Рокко	й	терапевта	Єви	очікує	в	 гості	
п'ять	 своїх	 кращих	 друзів,	 щоб	 разом	 по-
вечеряти.	 Вечеря	 обіцяє	 бути	 звичайним	
збіговиськом	 старих	 друзів,	 щоб	 просто	
поговорити	 на	 банальні	 теми	 і	 поділиться	
чимось	 новим.	 Тут	 Єві	 приходить	 у	 голо-
ву	 божевільна	 ідея:	 покласти	 всі	 телефони	
в	центр	 столу,	 кожне	повідомлення	читати	
вголос,	 а	 розмови	 вести	 користуючись	 ди-
наміком.	Виявляється,	друзі	не	так-то	добре	
знають	один	одного...

Урфін Джюс 
та його дерев'яні солдати
Жанр: мультфільм, анімація
Під	час	бурі	вітер	заніс	на	город	Урфіна	

насіння	 раніше	 небаченої	 рослини.	 Урфін	
зміг	добути	з	бур'яну,	що	розрісся,	дивний	
порошок.	Випадково	розсипавши	її	на	шку-
ру	ведмедя,	 він	оживив	 звіра.	Урфін	 зрозу-
мів,	яку	вигоду	може	отримати	з	того,	що	у	
нього	є	 здатність	оживляти	все	підряд.	Він	
створює	для	себе	армію	дерев'яних	солдатів,	
щоб	спочатку	захопити	владу	у	Блакитний	
країні,	а	пізніше	й	у	Смарагдовому	місті...

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

Ліцензія МОНУ: Серія АЕ №636934 від 19.06.2015р. 

1. «Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорія “А1”); водій автотран-
спортних засобів (категорія “С”)», освітня база - 11 класів, термін навчання - 1 рік.
2. «Кухар», освітня база -  9 класів, термін навчання - 2,5 роки.
3.«Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії “А1”, “А2”, “В1”); слюсар з 
ремонту сільськогосподарських машин та устаткування; водій автотранспортних засобів (категорія 
“С”)», освітня база - 9 класів, термін навчання - 3 роки.
Навчання у ліцеї безкоштовне, учні забезпечуються безкоштовним гуртожитком та стипендією в 
розмірі 415 грн., учні з числа дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування — в розмірі від 
1000 грн. Вступ учнів до ліцею без ЗНО.
Детальна інформація про умови вступу та діяльність навчального закладу на web-сайті 
http:\\andrpl.com

АНДРУШІВСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ
Державний навчальний заклад

Наша адреса: 13400, Житомирська область, м. Андрушівка, вул. Зозулінського, 34
Тел.: 0 (4136) 2-16-87, e-mail: apl_32@ukr.net


