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Житомир на передостанньому 
місці за кількістю електро-
мобілів по Україні

дорожньо-будівельний «бум»  
на Житомирщині:у центрі уваги  
«Київ-Чоп», а Олевськ та  
Ємільчине – чекають п’ятий рік
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СЬоГодні У номері

ВАКАНСІЙ
ВІД ПРОВІДНИХ 
КОМПАНІЙ
УКРАЇНИ

РОЗПИЛ 
регіональних 

газових
мереж

Попри озвучену на державному рівні платність користування мережами, 
облгази жодної гривні не сплачують. Діючі договори з переліком газопро-
водів викрадає співробітник Мінпаливенерго. Кримінальна справа не  
рухається, а держава не здатна оформити власність на власні мережі. с. 6-7
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Марина Михальчук

Нині вже оголоше-
но тендер на початок 
ремонтно-будівель-
них робіт на суму у 
розмірі 10 мільйонів 
гривень.

Близько чотирьох міся-
ців тому міськрада виділила 
550 тис. грн на виготовлення 
проектно-кошторисної доку-
ментації на реконструкцію ста-
діону. А вже 26 квітня показали 
проект майбутнього вигляду 
стадіону «Спартак».

«Загальна вартість рекон-
струкції стадіону "Спартак" за 
оцінкою спеціалістів і проектан-
тів становить у межах 25 млн грн. 
Цьогоріч з міського бюджету на 
перший етап реконструкції вже 
виділено 10 млн грн. Увесь ре-
монт буде приходити у декілька 
етапів…», – розповів міський го-
лова Сергій Сухомлин.

Мер також зазначив, що 
минулого року міській раді 
була фактично передана дитя-
ча спортивна школа. Нині це 
дуже важлива деталь, адже ді-
тям необхідно дати можливість 
повноцінно займатися спор-
том. Саме тому найперше, що 
робитимуть у мерії – це рекон-
струкція полів, бігових дорі-
жок, освітлення, огорожі, тобто 
всього, що пов’язано з трену-
вальним процесом.

Серед пунктів проекту зна-
чну увагу було приділено полю. 
Врешті-решт спеціалісти зу-
пинились на полі зі штучним 
покриттям. Сергій Сухомлин 
зауважив, що саме для трену-
вального процесу поля з нату-
ральним трав’яним покриттям 
мають ряд обмежень. Зокрема, 
після кожної гри необхідно де-
кілька днів дати полю «відпо-

чинок», необхідний складний 
догляд за полем, а це додатко-
ві кошти. Тому було прийнято 
рішення обрати поле зі штуч-
ним покриттям за стандарта-
ми другої ліги, що відповідає 
усім вимогам. Також упродовж 
реконструкції замінять освіт-
лення та бігові доріжки, а та-
кож облаштують окремий вхід 
і парковку.

Ще минулого року під час 
голосування щодо продовжен-
ня оренди земельних ділянок 
сесія міської ради не продо-
вжила строк на земельну ділян-
ку по вулиці Хлібній, де зараз 
організовано стоянку з форму-
люванням «продовжити дого-
вір оренди до моменту початку 
реконструкції стадіону». Нині 
у стадіоні «Спартак» є тільки 
один повноцінний вхід, крім 

цього, стадіон не має жодної 
парковки. Тому організувати 
другий вхід до підтрибунного 
простору планують саме з ву-
лиці Хлібної. Поруч облашту-
ють стоянку для автомобілів. У 
мерії сподіваються, що ремонт 
стадіону «Спартак» закінчиться 
вже наступного року.

Виконуючий обов’язки ди-
ректора КП «Облархпроект» 
Сергій Руденко показав, як 
виглядатиме стадіон після ре-
конструкції. Особливістю про-
екту є те, що стадіон огородять 
металевою сіткою, а над три-
бунами зведуть 8-метровий 
навіс, який перекриватиме на 
1 метр перші ряди і захища-
тиме глядачів від сонця. Крім 
цього з’являться якісні доріж-
ки, нові туалети та кабінки для 
інвентаря.

Анастасія Кузьмич

«Питання на міль-
йон» щодо святку-
вання Дня Європи у 
Житомирі неабияк 
зацікавило депутатів 
міської ради.

Після гучного обгово-
рення на позачерговій сесії  
20 квітня було вирішено подати за-
планований кошторис на ознайом-
лення постійній депутатській комісії 
з соціально-гуманітраних питань, що 
мало відбутися 26 квітня. Але коли 
черга дійшла до даного питання, ви-
явилося, що Управління культури ще 
не готове надати розрахунки.

З огляду на це депутати дали 
рекомендацію надіслати доопрацю-

вання з оптимізації кошторису на по-
шту до п’ятниці (28 квітня). Однак, як 
повідомила депутат міськради Ірина 
Ярмоленко, відповіді так і не наійшло: 
«З управління культури повідомили, 
що інформація опрацьовується, тому 
остаточного варіанту ще немає».

Як розцінювати цю ситуацію – 
класична житомирська повільність 
чи свідоме затягування часу – вирі-
шуйте самі, але Дні Європи усе ближ-
че, а бюджет і досі не затверджений.

Першого заступ-
ника голови Жито-
мирської облради 
Сергія Крамаренка 
притягнули до суду за 
підозрою в порушенні 
обмежень щодо суміс-
ництва та суміщення 
з іншими видами  
діяльності.

Правоохоронці вважають, що 
у 2016 році перший заступник 
голови Житомирської облради 
Сергій Крамаренко, всупереч 
нормам закону про держслуж-
бу, який забороняє сумісництво, 
отримував зарплатню не лише 
за офіційним місцем роботи. 
Згідно з даними поліції, посадо-
вець отримав близько 6 тис. грн 
у ТОВ «Поліграфічний центр 
“КРАМАР”», яким раніше ке-
рував сам, а потім передав своє 
крісло найближчій родичці.

Перше засідання відбулося 27 
квітня у Корольовському район-
ному суді міста Житомира. Під 

час судового розгляду підозрюва-
ний Сергій Крамаренко та його 
адвокат доводили, що обвинува-
чення безпідставне, оскільки поса-
довець у вказаний період не пра-
цював на родинній фірмі, а отже 
і зарплатні не отримував. Більше 
того, обвинувачений переконує, 
що фізично не міг працювати на 
підприємстві, оскільки воно зна-
ходиться у Луганській області. З 
огляду на це Крамаренко наполя-
гає, що складу адміністративного 
правопорушення немає.

Попри це прокурор Олек-
сандр Сичук як доказ наводить 
заповнену самим Крамаренком 
електронну декларацію, де той 
вказав дохід на кілька тисяч біль-
ший, аніж сукупна зарплатня в 
обласній раді за рік. Також сто-
рона обвинувачення оперує за-
требуваними у фіскальної служ-
би податковими звітами.

Обвинувач звернувся до суду 
з проханням долучити матері-
али до справи. У свою чергу ад-
вокат підозрюваного попросила 
час на ознайомлення з цими до-
кументами. З огляду на це суддя 
призначив наступне судове засі-
дання на кінець травня.

Першого заступника 
голови Житомирської 
облради притягнуто 
до суду

дні Європи «на носі» – бюджету досі немає

У Житомирі на реконструкцію 
стадіону «Спартак» виділять 
25 мільйонів гривень
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Тел.: (0412) 42-54-54, (067) 410-15-81, (093) 797-62-31

www.pervocvit.com

Прийміть наші щирі вітання зі світлим і радіс�
ним святом — Днем Перемоги!

Низький уклін, вічна пам’ять і слава визволителям, 
котрі зі зброєю в руках захистили свободу і незалеж�
ність нашої країни. Напередодні цього світлого дня 
бажаємо всім великого щастя, здоров’я, оптимізму та 
активного довголіття! Нехай у Ваших родинах панує 
злагода і спокій, а оселі повняться достатком!

Магазин «Добрий Господар»

Від всієї душі вітаємо
                        зі святом Перемоги!

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

Бажаємо мирного неба, ясного сонця та всього 
самого найкращого!

Нехай завжди вас оточує мир, здоров'я та щастя!

Бажаємо мирного неба, ясного сонця та всього 
самого найкращого!

Нехай завжди вас оточує мир, здоров'я та щастя!

1939-
1945
1939-
1945
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Про тротуари із зали суду
Відбулося чергове слухання у справі 

за позовом львівської компанії ТОВ «Ві.
Ай.Пі. Будівельна компанія» до Жито-
мирської міської ради. Сторони нео-
дноразово заявляли про намір укласти 
мирову угоду. Саме з цієї причини слу-
хання справи переносили декілька разів.

Під час розгляду справи представни-
ки позивача так і не спромоглися надати 
докази позовних вимог. Обидві сторо-
ни прийшли до суду (вже не вперше) не 
готовими до процесу та без документів, 
які суд намагається отримати від сторін 
вже другий місяць.

ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компа-
нія» надало клопотання про зменшен-
ня позовних вимог на 1,1 млн грн –  
з 1,4 млн грн до 279 тис грн.

Нагадаю, що 3 квітня був підписа-
ний ще один акт виконаних робіт, а 
4 квітня львів’яни оперативно отри-
мали кошти на свій рахунок.

Представник міської ради у суді 
сказала, що, виявляється, договір діє 
й досі, і про заборгованість йтися не 
може. І найцікавіше! Виявляється, місто 
не може заплатити кошти підряднику, 
бо акти виконаних робіт не відповіда-
ють закону про бухгалтерський облік. 
На частині актів виконаних робіт є 
підписи без зазначення осіб та посад.

Так, саме таких чиновників ми утри-
муємо за наші податки!

Судовий позов ТОВ «Ві.Ай.Пі. Буді-
вельна компанія» – це відволікання 
уваги та прикриття для чиновників, 
щоб ще «відмити» бюджетних грошей.

ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» 
вже котре судове засідання поспіль не 
може надати жодних доказів своїх по-
зовних вимог. І ця справа розвалилася б 
у суді. Саме тому представники позива-
ча кожне судове засідання переносили 
та намагалися укласти мирову, бо зна-
ли, що в ході судового процесу шансів 
стягнути кошти з міста вони не мають.

Останній акт виконаних робіт був 
підписаний 3 квітня (вже тоді, коли 
справа розглядалася декілька місяців 
у суді). Саме за цим актом було здій-
снено оплату в розмірі 1,1 млн грн, яку 
ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна компанія» 
визнало як частину боргу, який хотіли 
стягнути через суд. Отже, на момент 
подачі судового позову, вони не мали 
жодних доказів заборгованості (адже 
підписаного акту робіт не було).

Судовий позов – це звичайний 
привід або легалізувати частину 
коштів, або маніпулювати довірою/
некомпетентністю окремих чиновни-
ків, які знову перерахували компанії  
1,1 млн грн бюджетних коштів.

Наступний розгляд справи – за де-
кілька днів. З кожним днем з’являються 
нові і нові деталі. Ті, хто думають, що все 
минеться, зовсім скоро зрозуміють, що 
для них це так просто з рук не зійде.

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

валютні позичальники, 
знесилившись віддавати кредити, 
шукають справедливості в судах

Анна Сергієнко

У зв’язку зі склад-
ною та досить 
нестабільною си-
туацією в країні, 
все більше людей, 
котрі свого часу 
взяли кредити у 
банках, опиняють-
ся у «фінансовому 
зашморгу», оскіль-
ки не можуть ви-
плачувати позику. У 
пошуках порятунку 
вони звертаються 
до суду, але не за-
вжди знаходять там 
бажаний результат.

У результаті чергового 
«фінансового» судового за-
сідання 27 квітня під стіна-
ми Апеляційного суду Жи-
томирської області зібрався 
мітинг. Люди прийшли під 
стіни установи і вимагали 
«справедливого суду».

Підставою зібрання стало 
рішення від 25 квітня у спра-
ві подружжя Хаюків проти 
одного з банків, де ті дев’ять 
років тому взяли кредит.

«Ми за справедливий 
суд. У понеділок (25 квітня – 
прим. ред.) у нас була апеля-
ція, і суд нам відмовив, – роз-
повідає Ольга Хаюк. – У 2008 
році ми взяли кредит у грив-
нях, хоча на даний момент 
банк стверджує, що кредит 
був у доларах. Цей кредит ми 
виплатили в повному обсязі, 
ще й переплатили, а тепер 
банк вимагає у нас знову ту 
саму суму, яку ми взяли».

За словами позичальника, 
жодних доказів банк суду не 
надав. Більше того – пред-
ставник банку не приходив 
на засідання суду першої ін-
станції, а під час розгляду 
апеляційної скарги суддя на-
віть не спитав у представника 
банку, чому той не з’являвся 
на попередні засідання.

Рішення по даній справі 
приймали судді Леонід Ко-
четов, Ольга Микитюк і Алла 
Шевчук. Як стверджує голова 
ГО «Фінансовий майдан Жи-
томира і Житомирської об-
ласті» Надія Біляєва, ці судді 
мають свої інтереси з вищез-
гаданим банком, бо у них там 

лежать депозити, що свідчить 
про їхню зацікавленість.

«У цій справі виправлена 
заява на одержання кредиту: 
люди брали 250 тисяч гри-
вень, а “банківською рукою” 
закреслено і без жодних під-
писів виправлено на 50 тисяч 
доларів, – розповідає Надія 
Біляєва. – Суд першої інстан-
ції виніс рішення на користь 
позичальника. А апеляційний 
суд, не дивлячись на те, що 
були надані копії документів 
і виправлення були зроблені 
невідповідним чином, при-
йняв рішення на користь бан-
ку. Ми вважаємо, що це спірне 
питання і судді зацікавлені».

Одна з мітингуючих, що 
також опинилася «заручни-
цею» валютного кредиту, 
Віра Савицька розповідає, що 
даний випадок, який стався з 
подружжям Хаюків – не оди-
ничний.

«Нас, таких позичальни-
ків, в Україні 200 тисяч і всі 
ми зараз в судах, але на нашу 
користь рішень практично не 
виносять, – ділиться Віра Са-
вицька. – Був створений пре-
цедент: у Коростишеві новий 
молодий суддя, дослідивши 
всі документи й детально ви-
вчивши законодавство, виніс 
рішення, що люди (подруж-

жя Хаюків – прим. ред.) все 
сплатили. В тій справі люди 
брали 50 тисяч доларів, ви-
платили 63 тисячі. Долар 
стрибнув у кілька разів, тож 
суд виніс рішення на користь 
позичальника. Але банк звер-
нувся сюди, до цього апеля-
ційного суду, і тут винесли 
рішення про борг у розмірі 
ще 58 тисяч».

На думку Віри Савицької, 
подібна ситуація в країні 
була створена спеціально.

«У 2006 році я хотіла взя-
ти кредит у гривнях, але 
мені його не дали. Я думаю, 
це спеціально була створена 
така афера, щоб позаганяти 
людей у ці кредити. Банки 
разом з суддями таким чи-
ном створюють всі умови для 
громадянської війни, тому 
що коли мене прийдуть ви-
селяти з квартири – я мовча-
ти не буду», – рішуче заявляє 
жінка.

Такої ж думки дотриму-
ється й член громадської 
ради при облдержадміні-
страції Ігор Малі:

«Хотілося б, щоб у резуль-
таті ця “машина влади”, яка 
понабирала мільярди боргів 
кредитів на людські шиї, так 
само була засуджена міжна-
родними судами й понесла 

за це відповідальність. Але 
ми знаємо, що цього не буде 
й страждатимуть звичайні 
люди, які беруть кредити на 
харчування, на житло і на ті 
божевільні тарифи. Ще по-
чнуть забирати у людей жит-
ло за ті тарифи, і через це 
може початися третій Май-
дан», – припускає активіст.

Разом з тим того дня 
ініціативній групі вдалося 
зустрітися із заступником 
голови Апеляційного суду 
Житомирської області Іри-
ною Гансецькою. Однак кон-
структивної бесіди не ви-
йшло, оскільки посадовець 
пояснила, що не має повно-
важень коментувати рішен-
ня, прийняте суддями Апе-
ляційного суду.

«Ви маєте право оскаржи-
ти рішення суду протягом 20 
днів, якщо ви вважаєте, що 
воно несправедливе і пору-
шує ваші права», – зазначила 
суддя.

Тож чим закінчиться кон-
кретно ця справа – прогно-
зувати важко, але нині люди 
знаходяться на межі відчаю і 
невідомо, у що виллється це 
протистояння між банками 
та пересічними українцями, 
котрі свого часу стали заруч-
никами валютних кредитів.
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Этикет способствует 
успеху в бизнесе
Благодаря этикету создаётся 

в п е ч а т л е н и е  о  ч е л о в е к е  и 
соответственно можно определиться, 
стоит ли дальше сотрудничать или 
общаться с тем или другим человеком.

Основные правила делового этикета:

П е р в о е  п р а в и л о  –  б у д ьт е 
пунктуальны. Очень важно в процессе 
работы правильно организовать и 
рассчитать время. Планирование и 
п у н кт уа л ь н о е  в ы п ол н е н и е  в с ех 
запланированных дел – «ключ» к успеху. 
Опоздание является некорректным 
относительно человека, который вас 
ожидал. И даже самые искренние 
извинения и заверения о невозможности 
прийти своевременно неспособны 
полностью загладить вину (поскольку 
даже на уровне подсознания останется 
определенный неприятный осадок), что 
будет означать несколько негативное 
обращение по отношению к вам.

Второе правило  –  не говорите 
лишнего другим. У каждого миллионера 
есть  определенные секреты для 
достижения успеха, но ни один не 
расскажет их вам. Не стоит говорить о 
делах в собственном бизнесе, поскольку 
иногда даже наименьший намек может 
повлиять на деятельность конкурента. А 
тем более не стоит говорить о секретах 
и делах компании, которая вас кормит, 
где вы работаете.

Третье правило – не будьте эгоистом. 
Нельзя успешно вести дела, не учитывая 
мыслей и интересов партнеров, клиентов, 
покупателей. Часто именно эгоизм 
препятствует достижению успеха. Очень 
важно терпимо относиться к своему 
оппоненту или партнеру, научиться 
выслушать и объяснить свою точку зрения.

Четвертое правило – одевайтесь так, 
как заведено в обществе. Одежда является 
демонстрацией вашего вкуса и статуса в 
обществе. Не стоит легкомысленно 
относиться к этому правилу. Внешний вид 
является первым аспектом, на который 
обращает внимание человек, и это сразу 
настраивает его на соответствующий лад. 
Если у вас в компании есть дресс-код, 
соответствуйте ему.

Продолжение в следующем номере.

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

КолонКанаталія могилевська виступила 
разом з маленькими житомирянами

У Житомирі від-
бувся концерт На-
талії Могилевської. 
Найголовнішим 
сюрпризом шоу 
став її виступ з най-
талановитішими 
дітьми міста.

У Житомирі 26 квітня від-
бувся грандіозний концерт 
Наталії Могилевської. Жи-
вий звук, яскраві постановки, 
віртуозна музика – всім цим 
могли насолодитися гості, які 
завітали на концерт видатної 
співачки. Головним сюрпри-
зом шоу програми став ви-
ступ маленьких житомирян 
на одній сцені з Наталією 
Могилевською.

Як зазначила сама співач-
ка, в кожному місті вона за-
прошує до себе на сцену най-
талановитіших дітей, щоб 
рідне місто пишалося і зна-

ло свої таланти. У Житомирі 
вона запросила талановитих 
дітей з вокальної студії Ірени 
Марченко, юних моделей з 
Gloria Model Style та творчих 
дітей з хору «Струмочок». 
Номер «Спасибі, мамо!» за 
участі житомирських малю-
ків не залишив байдужим 
жодного з глядачів.

Юні артисти Діана 
Павлюк та Анюта Покра-
сова мали змогу звернути-
ся до своїх мам з теплими 
словами прямо зі сцени. 
Дівчатка зізнались, що їм 
дуже сподобалось висту-
пати на одній сцені з відо-
мою співачкою.

«Дуже приємно було, коли 
Наталія Могилевська взяла 
нас за руки і сказала, що на 
цій сцені всі – вже зірочки сво-
го міста. Ми тепер ще більше 
будемо працювати і вчитися, 
щоб частіше зустрічатися зі 
справжніми зірками. Співачка 
пообіцяла, що ми обов’язково 
ще побачимось…», – захопле-
но розповіли дівчата.

Анастасія Кузьмич

Суперечливе 
питання, як орга-
нізувати проїзд на 
майдані Соборному, 
щоб було зручно як 
автомобілістам, так 
і велосипедистам, й 
при цьому не пору-
шити правила до-
рожнього руху на-
магалися вирішити 
27 квітня на засідан-
ні робочої групи.

Участь в обговоренні взя-
ли представники управління 
транспорту, правоохоронні ор-
гани та проектанти схеми руху.

«Концептуально у нас мі-
няється організація кругового 
руху на площі, – розповідає 
керівник проектної організації 
Олексій Пустовіт. – Якщо рані-
ше була “перешкода справа”, 
то тепер буде коло головне, яке 
буде не круглої форми, а гру-
шеподібної. Після погодження 

концепції будуть допрацьову-
ватися кути радіусів поворо-
тів, прив’язка розмітки тощо. 
Окрім цього, у нас змінюються 
сторони заїду за Дім право-
суддя, щоб прибрати аварійне 
перехрестя вулиць Рильської 
та Леха Качинського. Відповід-
но, заїзд за Дім правосуддя ми 
пропонуємо робити по вулиці 
Рильського, а виїзд – по вули-
ці Кафедральній», – пояснює 
Олексій Пустовіт.

Свої пропозиції вніс і упо-
вноважений з питань велоси-
педного транспорту Житомир-
ської міської ради Олександр 
Папірний. На його думку, при 
впровадженні змін до порядку 
проїзду по майдану Собор-
ному, потрібно враховувати 
велоінфраструктуру, оскільки 
на дорогах Житомира стає все 
більше велосипедистів, що по-
тенційно несе для них загрозу 
як для повноправних членів до-
рожнього руху.

«Перший варіант – звузити 
кільце, по колу дублюємо ве-
лосмугу, але в такому випадку 
ми маємо мінімум п’ять точок 
конфлікту між велотранспор-
том і автомобілями. Альтер-
нативний варіант – це вине-
сти велодоріжку на тротуар. 
Ширина тротуарів дозволяє 

поєднати і розділити пішохо-
дів із велосипедистами. Вело-
сипедист, проїжджаючи пере-
хрестя, матиме на кільці такі ж 
права, як і автомобілі. Матиме 
перевагу, тобто, виїжджаючи з 
другорядної дороги пропуска-
ють пішохода, велосипедиста, 
а потім автомобіль, який руха-
ється по кільцю», – пропонує 
уповноважений з питань вело-
транспорту.

Однак дані пропозиції ви-
кликали ряд питань і заува-
жень від членів робочої групи. 
Зокрема, проектанти зазначи-
ли, що створення велодоріж-
ки в місцях активного автомо-
більного руху є порушенням 
державних будівельних норм, а 
тому ніхто не дасть відповідно-
го дозволу на будівництво.

Представники правоохо-
ронних органів, своєю чергою, 
відзначили, що подібне рішен-
ня наражає на небезпеку самих 
велосипедистів.

«Ми приводимо до того, 
що виїзд велосипедиста на 
проїжджу частину буде здій-
снюватися з великою швид-
кістю, і у водія не буде змоги 
завчасно зреагувати на цей ви-
їзд. Ось у чому ми підставляє-
мось», – пояснює начальник 
сектору безпеки дорожнього 

руху управління патрульної 
поліції у місті Житомир Олек-
сандр Омельчук.

У результаті тривалої дис-
кусії члени робочої групи вирі-
шили доопрацювати питання і 
поміркувати ще, як «вписати» 
велосипедистів у схему курсу-
вання по колу майдану Собор-
ного як повноправних учасни-
ків дорожнього руху.

«Пропоную наступне, щоб 
усі залишилися задоволені. 
Спочатку ми впроваджуємо 
нову організацію кругового 
руху. Поки ми це впроваджує-
мо, у вас до того часу буде роз-
роблена концепція розвитку 
велоінфраструктури Житоми-
ра, на якій у таких же комісіях 
ми всі ці моменти розглянемо: 
де можемо робити велодоріж-
ки, а де ні, посилаючись на нор-
ми, та обирати, яким чином це 
буде організовуватись у нашо-
му місті», – запропонував про-
ектант Олексій Пустовіт.

«Будемо працювати далі, і я 
прошу не акцентувати на тому, 
що вам відмовили, просто нам 
потрібно шукати інші варіанти 
разом із вами», – підсумувала 
начальник управління тран-
спорту і зв’язку Житомирської 
міської ради Вікторія Климчук-
Побережник.

У Житомирі намагаються 
«поділити» майдан Соборний між 
автомобілістами й велосипедистами
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розпил регіональних   газових мереж
Тарас Боросовський

Прийняте, а згодом 
скасоване рішення 
про введення плати за 
користування газовими 
мережами, відкрило 
давню проблему влас-
ності на газопроводи. 
Попри озвучену дер-
жавним керівництвом 
бажання отримувати 
дохід від користування 
мережами, Міненерго-
вугілля досі не здатне 
укласти необхідні нові 
угоди. Попередньо 
укладені договори, 
разом з повним перелі-
ком газопроводів, також 
відсутні. Їх понад рік 
викрав співробітник 
Міністерства. До того ж 
набути право власності 
на своє майно держа-
ва не може, оскільки 
в країні досі не існує 
необхідного порядку 
інвентаризації мереж.

Понад півтора роки тому, 29 
жовтня 2015 року в Києві прове-
дено круглий стіл, присвячений 
газорозподільчим мережам. На 
ньому обговорювали питання, за 
що сплачуватимуть споживачі 
при введенні оплати за користу-
вання мережами.

Ще за часів СРСР обласні га-
зові компанії були похідними від 
державної структури «Укргаз». 
Керівниками облгазів, за твер-
дженням колишнього заступника 
Міністра палива та енергетики 
Ігоря Діденка, ставали не фахівці, 
а відставні партійні функціонери. 
Таким чином дочекалися часів 
корпоратизації та приватизації, 
підпали під яку й обласні газові 
підприємства. Однак на відміну 
від енергомереж, розподільчі га-
зові мережі залишилися в дер-
жавній власності.

В 1999-2000 роки, після ство-
рення національної холдингової 
компанії «Нафтогаз України», до 
якої увійшли пакети акцій всіх 
облгазів, намагалися збільшити їх 
статутні фонди на вартість розпо-
дільчих мереж. Тоді дане рішення 
наштовхнулося на протидію то-
дішнього Віце - прем’єра з палив-

но-енергетичного комплексу (обі-
ймала цю посаду на той час Юлія 
Тимошенко).

Протягом наступних років, з 
2000 по 2006, відбулися процеси 
бурхливого розвитку газотрейдер-
ства з появою таких гравців як «Рос-
укренерго». Вони сконцентрували 
владу, лобістський потенціал та 
кошти. Контроль за підприємства-
ми постачання газу перемістився 
до рук нових приватних власників. 
Однак державне майно залиши-
лося у володінні НАК «Нафтогаз 
України». За часів Уряду Миколи 
Азарова, в 2012 році прийнято По-
станову, згідно з якою всі державні 
мережі передані за договорами в 
господарське відання обласним га-
зорозподільчим підприємствам.

Безкоштовне користування 
мережами заборонив прийнятий 
Верховною Радою у 2015 році За-
кон України «Про ринок газу». Це 
стало причиною внесення правок 
до зазначеного урядового рішен-
ня, внаслідок чого підприємство 
НАК «Нафтогаз України» знову 
стало претендувати на право роз-
порядження мережами.

«Інвентаризація розподільчих 
газових мереж, починаючи з 1999 
року, покладалася на обласні га-
зові підприємства. Далі зібрані 
відомості передавалися до відпо-
відних державних органів», – від-
значив Ігор Діденко на запитання 
щодо оцінки державою вартості 
власного майна.

«На засідання комітету ПЕК 
(Комітет Верховної ради України з 
паливно-енергетичного комплек-
су, ред.) мною було озвучено на-
ступне. В 2012 році, коли виникло 
незаконне рішення про безоплат-
ну передачу на обліковий баланс 
в недержавні організації держав-
них мереж, підписані угоди. От 
саме до тих угод існують додатки, 
в яких описані уявлення держави 
про свою власність на газорозпо-
дільчі мережі. І ми їх візьмемо за 
основу. Уточнення проходять що-
річно, однак похибка до базового 
року невеличка.

На той час залишкова вар-
тість мереж становила близько 
9,5 мільярдів гривень. Повторюю, 
це лише залишкова вартість при 
тодішньому курсу гривні до іно-
земних валют. Всі наші механізми 
«усушки», «утруски» призвели до 
того, що станом на 2015 рік вар-
тість їх 7,6 мільярдів гривень за 
сьогоднішнього курсу Національ-
ного банку».

«Велика частка газових мереж 
створювалася за рахунок місцевих 
рад та безпосередньо населен-
ня. Однак в прийнятому законі 
платність визначена виключно 
стосовно державних мереж. Фак-
тично повністю упущено як без-
коштовно отримані від населення 
та місцевих рад облгазами мережі 

мають відображатися в ціні по-
стачання», – зазначила заступник 
голови Комітету Верховної Ради з 
питань будівництва, народний де-
путат України Олена Бабак.

На момент проведення нара-
ди жодний учасник обговорення 
не зміг озвучити вартість та ме-
ханізм запровадження платності 
послуг з транспортування газо-
розподільчими мережами.

Віднайти і втратити  
газові мережі

Однак нещодавно, в березні 
2017 року Нацкомісія з держрегу-
лювання у сфері енергетики та ком-
послуг (НКРЕ КП) приголомшує 
країну запровадженими тарифами 
на доступ до газопостачання для 
населення, змусивши знову під-
няти перед суспільством питання 
власності на розподільчі мережі. 
Збудована за радянських часів інф-
раструктура, витрачені місцевими 
та державним бюджетами мільяр-
ди на побудову нових газопрово-
дів, або ж оплачені з гаманців лю-
дей – за все це в один день змусили 
сплатити знову. Кошти мають над-
ходити до приватних облгазів, які, 
безкоштовно отримавши мережі, 
зажадали компенсувати недоотри-
мані за введення відкритого ринку 
газу прибутки.

Щоб з’ясувати питання влас-
ності на газові мережі, необхідно 
повернутися до 1993, коли розпо-
чалася так звана корпоратизація 
державних газових господарств. 
Однією з перших новостворе-
них компаній була на той час 
«Житомиргаз». На початковому 
етапі формувалися комісії для 
оцінки вартості майна, що пере-
бувало на балансі підприємств 
для визначення розміру майбут-
нього статутного фонду. Саме 
тоді через особливості прива-
тизації трубопровідного госпо-
дарства, до статутного фонду 
не включили розподільчі газові 
мережі. До власних основних за-
собів увійшли адмiнiстративнi 
будiвлi, транспортнi засоби, 
iнструменти, меблi, спецодяг та 
госпiнвентар, що сумарно стано-
вило менше 10 % від усього май-
на підприємства.

За діючим на той час зако-
нодавством, в Україні існувало 
поняття загальнодержавної влас-
ності. Поділ на комунальну та 
державну форму власності ви-
ник вже згодом. Тому описуючи 
газові мережі, не зважаючи  на 
джерела розбудови газової інф-
раструктури, за ними залишили 
державну власність.

У 1996 році на базі державного 
об’єднання створюється акціонер-
на холдингова компанія «Укргаз», 
до складу якої увійшли привати-
зовані державні газові підприєм-

ства. За два роки на чолі з Ігорем 
Бакаєм з’являється НАК «На-
фтогаз України». Новостворений 
«монстр» поглинає державні на-
фтогазові активи, включно з при-
ватизованими газорозподільчими 
підприємствами, що призводить 
до ліквідації ДАХК «Укргаз».

Усіма газовими мережами по-
чав розпоряджатися «Нафтогаз». 
Починаючи з 2001 року підконтр-
ольна НАК «Нафтогаз України» 
ДК «Газ України» укладає угоди 
щодо передачі в користування 
мереж облгазам. За ними, окрім 
відповідальності за збереже-
ність та безпечну експлуатацію 
об’єктів газової інфраструктури, 
закріплюється обов’язок інвесту-
вати в їх розвиток, модернізацію 
та відновлення. Згідно з умовами 
угод з ДК «Газ України» для цих 
цілей облгази мають відраховува-
ти 50% від отриманого від корис-
тання цим майном прибутку (але 
не менше 4% від їх залишкової 
вартості).

Водночас умови угод постійно 
порушувалися, кошти не сплачу-

валися, а державне майно зника-
ло. Неодноразові спроби повер-
нути контроль за державними 
мережами з закріпленням їх за 
ДП«Укргазмережі», перейменова-
ної потім в ДП «Нафгазмережі», 
призвели до «демонстраційного 
успіху» тільки по Чернівецькій та 
Вінницький областях.

Проте за деякими тверджен-
нями, за подібними ініціативами 
насправді ховалися наміри з пере-
розподілу контролю над «Чернів-
цігаз» та «Вінницягаз» між поточ-
ними власниками та структурами 
Дмитра Фірташа.

Так чи інакше, але після 2010 
року вплив олігарха Фірташа на 
газовому ринку стрімко зріс. Од-
ним за одним підконтрольні йому 
структури викуповували у держа-
ви пакети облгазів, умови прода-
жу який ФДМУ досі засекречує. 
Одночасно в 2012 році прийма-
ється урядова постанова №770, 
за якою з фактично вже повністю 
приватними газовими компанії 
укладаються угоди на безкоштов-
не користування державними 
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розпил регіональних   газових мереж
розподільчими газопроводами. 
Починаючи з 22 листопада 2012 
року, відповідно до затвердженого 
Міненерговугілля зразку, уклада-
ється чинний на сьогодні договір 
№31/10, за якими газорозподіль-
чі мережі переходять на баланс 
ПАТ «Житомиргаз».

Для отримання копій або ж 
доступу до ознайомлення з тек-
стом договорів та додатків до них 
ми декілька разів надсилали за-
пити до Міненерговугілля. Лише 
після третьої спроби, Міністер-
ство повідомило про відсутність 
інформації та переадресувало 
наш запит до Фонду державного 
майна (ФДМУ), відповідально-
го за ведення Єдиного реєстру 
державного майна. В ньому міс-
тяться відомості про понад 1,5 
мільйона об’єктів державної влас-
ності, включно з запитуваними 
нами мережами. В наступному 
запиті ми попросили наявну в 
реєстрі інформацію про переда-
не ПАТ «Житомиргаз» держав-
не майно. Та в підсумку замість 
електронної таблиці отримали 
документ на 350 сторінках, який 
ще довго довелося оцифрувати в 
доступний для роботи вигляд.

В ході аналізу виявилося, що 
кожен третій з 11260 переданих 
об’єктів державної власності ко-
штує менше 1 тис грн або ж вза-
галі має нульову вартість. Тобто 
постійне нарахування амортиза-
ції призвело до того, що за бух-
галтерським обліком вони зовсім 
нічого не коштують.

Мова йде про сотні кілометрів 
діючих газових мереж в найбільш 
густонаселених містах області. 
Тільки в Житомирі по всьому міс-
ту налічується 477 газопроводів з 
нульовою вартістю. В Бердичеві 
таких ще більше – 760 одиниць. 
Загалом в області налічується 1737 
державних об’єктів газової інфра-
структури, що за обліком нічого 
не коштують.

Найбільше, близько 4 тисяч, 
газових об’єктів вартістю від 1 до 
10 тисяч грн. Вдесятеро менше, а 
саме 382 одиниці таких, що оціне-
ні в понад 100 тисяч гривень. Про-
те коштують  вони в середньому у 
80 разів більше.

Той факт, що ПАТ «Житомир-
газ» практично на 100 % вико-
ристовує державні газопроводи, 
підтверджується оприлюдненим  
НКРЕ КП звітом про результати 
діяльності за 2016 рік. Зокрема в 
доданій до звіту таблиці зазна-
чено, що з 9,69 тис. км газорозпо-
дільчих систем, які обслуговує 
ПАТ «Житомиргаз», переважна 
їх більшість 9,32 тис. км (96,2 %) 
належить державі і перебуває на 
основі договору про господарське 
віддання. Власником облгаз є 
лише щодо 0,06 тис. км (менше 1 
%) наявних на його балансі мереж.

Викрадення документів  
на мільярди

«Регіональні державні газові 
мережі ніколи не належали «На-
фтогаз України» та отримати у 
власність за законодавством вони 
їх не зможуть», – доводить керів-
ник Департаменту моніторингу, 
прогнозування та інформаційних 
технологій ФДМУ Вероніка Мудра.

«Свого часу, при заснуванні 
НАК «Нафтогаз України», до її 
складу внесли пакети акцій міс-
цевих облгазів, які на 100 % за-
лишалися в державній власнос-
ті. При цьому окремо виділили 
майно, що не підлягало привати-
зації і не ввійшло до статутного 
фонду. залишалося на балансі 
місцевих газових компаній та 
використовувалося ними при ве-
денні господарської діяльності. 
Власником весь цей час залиша-
лася лише держава.

Діючі норми законодавства за-
бороняють продаж об’єктів тру-
бопровідного транспорту. Тому на 
сьогодні мова може вестися лише 
стосовно розпорядника держав-
ного майна . Єдиним уповноваже-
ним власником державних газо-
розподільчих мереж на сьогодні 
залишається Міністерство палива 
та енергетики».

Оскільки самі укладені Мі-
ненерговугілля угоди ми так і не 
побачили, повторно звертаємось 
до відомства з проханням ознайо-
митися з наявними документами 
та додатками до них. У відповідь 
отримуємо лист, в якому повідо-
мляється про їх відсутність... Точ-
ніше, про викрадення оригіналів 
угод та усіх сотень сторінок під-
писаних додатків до них, які мали 
б підтвердити отриманий від 
ФДМУ перелік майна.

Зареєстроване 15 лютого 2016 
року кримінальне провадження 
№ 12016100100001961 по факту 
вчинення злочину, вже понад рік 
розслідується слідчим відділом 
Шевченківського управління по-
ліції ГУНП в м. Києві. Точніше – 
зовсім не розслідується. Справу за 
два місяці закрили за відсутністю 
складу злочину. Про її закриття 
Міністерство довідалося лише 
за… вісім місяців. Отриману в 
грудні минулого року постанову 
Міненерговугілля успішно оскар-
жило в судовому порядку і розслі-
дування поновили.

Цікавим є той факт, що догово-
ри знаходилися у розпорядженні 
керівника відділу диверсифікації 
постачання нафтогазового комп-
лексу Міністерства. Очолював 
відділ Леонід Дмитрович Нестер, 
людина з багаторічним досвідом 
роботи у паливно-енергетичній 
сфері. В різний час він обіймав ви-
сокі посади як в НАК «Нафтогаз 

України», так і в Міненерговугілля. 
І на сьогодні колишній посадовець 
працює заступником начальника 
департаменту державної компанії 
«Газ України».

Нам вдалося додзвонитися до 
Леоніда Нестера на робочий теле-
фон та запитати в нього стосовно 
порушеної кримінальної справи 
по викраденим договорам:

– «Я про це нічого не знаю. І по 
телефону я виробничі питання не 
обговорюю, – відрізає пан Нестер 
на початку розмови.

Потім все ж таки згадує та за-
певняє у власній непричетності до 
будь-якого злочину:

– «Наскільки я знаю, це кримі-
нальна справа по факту, а не від-
носно конкретної посадової особи. 
І я не знаю, який дурень вам сказав, 
що там якимось чином фігурую я, 
як якийсь винуватець», – далі пе-
реконує Леонід Дмитрович.

«20 хв.»: Ви ж очолювали відділ 
диверсифікації джерел нафто- і 
газопостачання в Міністерстві па-
лива та енергетики?

– «Раніше я очолював департа-
мент, дуже давно. Ще в 2007 році, 
фінансово-економічний, в цьому 
Міністерстві… І ви ж знаєте, що 
в усіх справах остаточну крапку 
ставить суд. Тому зараз займатися 
таким виносом «сору із ізби» мі-
ністерства я не буду. В нас є право-
охоронні органи. Нехай дослідять 
всі обставини. 

Тим більше, що вони вже їх до-
сліджували, в минулому році, і у 
всіх учасників якихось ознак складу 
злочину не знайшли. Хай вони ще 
раз дослідять цю справу якщо Мі-
ністерству так хочеться не бачити 
тих документів, яких вони не хочуть 
бачити», – підсумовує Леонід Нестер.

Власник мереж  
без власності

Доки Міненерговугілля разом зі 
слідчим продовжує шукати викра-
дені угоди, державне підприємство 
справно платить посадовцю кожен 
місяць чималеньку зарплатню. Згід-
но з офіційною декларацією Леонід 
Дмитрович Нестер в 2015 році заро-
бив 296 тис. грн (або близько 25 ти-
сяч гривень щомісяця). В цей самий 
час держава залишається без жод-
них підтверджуючих документів 
про передане приватним газовим 
компаніям власне майно. Згідно 
з прийнятою в лютому 2017 року 
урядовою постановою до 1 квітня 
цього року газорозподільчі компа-
нії мали укласти нові угоди на вико-
ристання державних мереж. Мініс-
терство донині не спромоглося ані 
підписати нові угоди з облгазами, 
ані розпочати процес інвентариза-
ції мереж. Зрозуміло, що облгазам 
не вигідно приймати нові угоди, які 
передбачають подальше платне ви-
користання мереж. Без самостійної 
відмови у Міненерговугілля зали-
шається єдиний вихід – звертатися 
до суду про розірвання діючих до-
говорів і вже після цього підписа-
ти нові. Однак для цього спочатку 
потрібно віднайти вкрадені в Мі-
ненерговугілля оригінали діючих 
договорів та, ще більш важливіше, 
додатків з переліком переданого 
державного майна.

Проблема полягає ще в тому, 
що за Міністерством досі не зареє-
стровано право власності на власні 
газорозподільчі мережі, яке мало б 
слугувати беззаперечним доказом в 
майбутніх судових процесах по по-
верненню майна. В Україні чинним 
порядком передбачено наявність 

довідки від Фонду державного май-
на України з підтвердження вне-
сення до Єдиного реєстру даних 
про об’єкти державної власності. 
Однак щоб зареєструвати держав-
ну власність, окрім цього, необхід-
ний технічний паспорт на об’єкт з 
нерухомого майна. Виконати дану 
умову неможливо, оскільки за всі 
роки незалежності в Україні так і 
не прийняли необхідного Порядку 
технічної інвентаризації газопрово-
дів. Раніше діюче роз’яснення з цьо-
го приводу Міністерства юстиції 
України скасовано.

Замість ініціювання з боку Міне-
нерговугілля звернення до Кабінету 
Міністрів України для забезпечення 
прийняття порядку технічної ін-
вентаризації газопроводів, Верховна 
рада України приймає поправки до 
закону, якими взагалі унеможлив-
люється внесення відомостей про 
право власності на мережі.

Водночас посилюються реак-
ційні настрої на місцевому рівні з 
ініціюванням звернень до вищо-
го керівництва держави про по-
вернення мереж у комунальну 
власність. Вже в деяких містах (до 
прикладу Мукачівською міською 
радою), приймаються рішення 
щодо повернення у власність гро-
мади газопроводів, переданих в 
господарське відання облгазу, та 
встановлення власних подальших 
рішень щодо їхнього використання.

Отож замість того, щоб повно-
цінно вникнути та розібратися в 
усіх юридичних тонкощах процесу 
повернення державних розподіль-
чих газових мереж, на високому 
рівні не вщухають баталії між обл-
газами та органами влади довкола 
поділу майбутніх доходів від рядо-
вих споживачів газу.
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Україна заслуго-
вує на те, щоб ко-
жен громадянин, 
хто живе на її най-
більших в Європі 
просторах, пова-
жав її традиції та 
культуру, яку, на 
жаль, усі, хто лиш 
бажав, перекрес-
лювали, спалювали 
і переписували з 
книжками сторіч-
чя, роблячи людей 
необізнаними.

Як казав Олександр До-
вженко: «Народ, що не знає 
своєї історії, є народ сліпців».

Техніка вишивання хрес-
тиком не є українською тех-
нікою. Дану техніку також 
називають брокарівською або 
мильною. Чому так? Читай-
те далі роз’яснення, яке ми 
отримали, щоб розповісти 
Вам, від Національного Му-
зею. Вишивка хрестиком, яку 
багато хто вважає традицій-
но українською, завезена до 
України лише у XIX столітті з 
появою компанії Brocard, яка 
працювала у Москві і вико-
ристовувала для збільшення 
продажу своєї парфюмерії 
роздруковані зображенням 
примітивних схем-вишивок. 
Тому цю вишивку називають 
«брокарівською» або «миль-
ною». Більша половина фон-
дів музейних закладів напо-
внювалася цими виробами, а 
відтак впродовж багатьох ро-
ків втрачалася самобутність 
тисячолітньої української 
культури.

Зокрема, 150 останніх 
років Москва і її оточення 
робили все можливе, щоб 
знищити культуру, історію, 
традиції України. Прийшов 
час зупинити цей процес. І 
це не має політичного під-
тексту, це констатація істо-
ричної правди. Вишивайте 
та одягайте справжні укра-
їнські вишиті сорочки, а не 
ті, що створені технікою 
хрестик за «брокарівськи-
ми» схемами, які з Москви 
поширювали «как большое 
искусство» лише за 1 копійку 
у 1800-і роки як додаток до 
мила та одеколону.

Про загрозу масового по-
ширення такого стилю по-
переджали багато діячів 
культури початку XX ст. і 
наполягали на необхідності 
пропагування суто народних 
традицій вишивання. Відо-
мий вчений, збирач і дослід-
ник народного мистецтва, 
перший директор відкри-
того у 1899 році Київського 
міського музею старожит-
ностей і мистецтв М. Біля-
шівський з гіркотою відзна-
чав, що найбільш вживаним 
способом вишивання стає 
хрестик, який поширився за-
вдяки численним виданням 
усякого роду альбомів «мало-
російських узорів», які нічого 
спільного з народними укра-
їнськими орнаментами не 
мають, а тому слід зовсім ви-
ключити з ужитку узори, ви-
шиті хрестами, і звертатись 
до найдавніших традицій.

Деякі з українських швів, 
технік вишивання: перебір, 
штапівка, гладь, позад голки, 
соснівка, мережка, стебеле-

вий шов, змережування, ша-
бак, розшивка, обметування, 
зубцювання, підбублювання, 
низинка, занизування, по-
верхниця, кафасор, двобічна 
шпатівка, зерновий вивід та 
багато інших.

Українська Сорочка – це 
святкове, а не буденне вбран-
ня. У будень українці носили 
так звані «буденки» – непри-
мітні сорочки, а на свята вдя-
гали інші, заможно вишиті. 
Вишивка на сорочку наноси-
лася передусім з сакральною 
метою, як оберіг, захищаючи 
частини тіла, не закриті одя-
гом. Вишиті сорочки від по-
чатку створювались як риту-
ально-обрядові.

Українські орнаменти у 
вишивці – це складна систе-
ма, яка компонується з різно-
манітних елементів, знаків, 
символів, де кожен має свою 
енергетику. Але взаємодіючи 
між собою, вони створюють 
енергетичну картину.

Полотняні криптограми, 
котрі зуміли зберегти та до-

нести до наших днів україн-
ські жінки, містять коди, 
ключі до розуміння того, 
за якими законами Творець 
збудував цей світ. Ті коди, 
ключі, що їх наносили на 
тканину, завдяки лініям, зна-
кам та кольорам допомагали 
людям спілкуватися зі світом 
невидимих, населеним різно-
манітними духами. Ці духи, 
що належать до чотирьох 
стихій – Вогню, Повітря, Зем-
лі і Води.

Вишивка української со-
рочки та рушника може за-
ймати від декількох тижнів 
до двох років – залежно від 
складності технік.

До уваги житомирян!
Оголошуємо старт на-

бору до «Школи Української 
Вишивки» – Зв’язок Україн-
ських Поколінь на 2017-2018 
роки. Навчання у Школі є 
безкоштовним (без жодних 
членських внесків). Термін 
навчання – 8 місяців. Ми не 
навчаємо техніці вишивки 
хрестиком, яка не має жод-
ного відношення до культу-
ри нашої держави, а навчає-
мо вишивати старовинними 
українськими техніками, які 
крізь століття дійшли до на-
ших часів, але багатьма не 
розвивалися. Тому і маємо 
ситуацію, коли люди, одяга-
ючи принтерні чи машинні 
базарні вироби, вважають, 
що ці вироби є українськими. 
Ми розчаруємо таких людей, 
адже такі вироби не містять в 
собі культури України.

Отож, якщо маєте ба-
жання відкрити для себе 
справжній світ української 
вишивки, здобути практичні 
навички і вишити сорочки 
та рушники (і проживаєте у 
Житомирі), не зволікайте, те-
лефонуйте – 0680533307.

Ми встановлюємо дві 
основні умови відбору людей 
у команду «Школи Україн-
ської Вишивки:». 1. Ваше не-
переборне бажання розви-
ватися і пізнавати культуру 
України. 2. Відродження і по-
дальше продовження укра-
їнських традицій у Вашій 
родині.

Громадська організація 
«ХХІ покоління»

Молодіжний Актив Роз-
витку Житомирщини

«Школа Української Ви-
шивки» в Житомирській об-
ласті

Українська вишита сорочка 
або як змінювали 150 років 
культуру України

Леонід
ГроМік,

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

Електромобіль – це 
вигідно, практично, 
необхідно

Тема електромобілів настільки ціка-
ва, що вимагає доповнення і відповідей 
на запитання автомобілістів. Переваги і 
недоліки, проблеми і перспективи.

Почну з недоліків. За півтора сто-
річчя еволюції акумулятор так і не досяг 
характеристик, що дозволяють елек-
тромобілю «на рівних» конкурувати з 
автомобілем за «запасом» ходу і ціною. 
Незважаючи на  значне вдосконалення 
конструкції наявні високоенергоємні 
акумулятори або занадто дорогі, або 
працюють при дуже високих темпе-
ратурах (робоча температура натрій-
сірчаного акумулятора більша 300 
градусів С). Крім того, такі акумулятори 
відрізняються високим саморозрядом.

Одним із перспективних напрямків 
стала розробка нікель - металгідридних 
акумуляторів з оптимальним співвідно-
шенням енергоємності та собівартості, 
перспективними вважаються акуму-
лятори на основі поліпропілену, проте 
фактично (через патентні обмеження) 
на електромобілях, як і сто років тому, 
застосовуються свинцево-кислотні 
АКБ. Втім, енергоємність таких АКБ 
збільшилася за ХХ сторіччя в 4 рази (до 
40 - 45 Вт.г/кг), і вони не вимагають об-
слуговування протягом усього терміну 
служби. При різкому старті тягові АКБ 
втрачають багато енергії. Для збіль-
шення пробігу електромобіля необхідні 
спеціальні стартові системи, наприклад 
на конденсаторах, а також застосування 
систем рекуперації енергії.

Частина енергії акумулятора ви-
трачається на охолодження та обігрів 
салону автомобіля, а також живлення 
інших бортових споживачів. Проте об-
ігрів салону може виконуватись за до-
помогою бензинової пічки або завдяки 
використанню паливних елементів, 
іоністорів і фотоелементів.

Для масового застосування електро-
мобілів потрібне створення відповідної 
інфраструктури для підзарядки акумуля-
торів (зарядка на «автозарядних» станці-
ях). До речі, ця проблема в нашому місті 
поки вирішується дуже повільно. Серед-
ній пробіг звичайного автомобіля у день 
становить близько 50 км, для найпро-
стішого (навіть саморобного) електро-
мобіля один заряд батарей достатній 
для пробігу мінімум 60 км, тож тривала 
зарядка (близько 6 год.) не створює 
незручностей, Незручності від тривалої 
зарядки виникають у разі їзди на великі 
відстані. Заслуговує на увагу і момент 
зарядки АКБ від побутової мережі, коли 
зростають перевантаження електричних 
мереж, що загрожує зниженням якості 
енергопостачання.

Продовження у наступному номері. 

КуточоК

ВоДІЯ
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Молодь Малина 
26 квітня зустрічала 
численних учасників 
щорічної молодіжної 
патріотично-мис-
тецької акції «Моло-
діжна толока-2017» – 
житомирську творчу 
молодь з мистецького 
об’єднання «Шоу  
Сергія Вікторова».

Спочатку на площі Собор-
ній, біля районного Будинку 
культури юнаки та дівчата Ма-
лина під керівництвом тренерів 
та учасників житомирської май-
стерні танцю «T-Squad» провели  

патріотичний флеш-моб «Жи-
вий прапор України – символ 
єдності держави!» Наприкінці 
руханки присутнім вдалось ра-
зом побудувати великий симво-
лічний прапор України.

А через деякий час у глядаць-
кій залі Малинського районного 
Будинку культури зібралося чи-
мало молоді, щоб переглянути 
двогодинну молодіжну програ-
му учасників мистецького про-
екту «Академія зірок». Потуж-
ний якісний звук та сучасний 
комплект сценічного спецсвітла, 
які привезли з собою учасники 
проекту, сприяли чудовій ат-
мосфері у залі.

На початку програми артис-
ти нагадали про трагічні події 
Чорнобильської трагедії та її 
героїв, імена яких назавжди за-
карбувались у серцях українців. 

Прозвучала пісня з символічною 
назвою «Герой України» у вико-
нанні молодої співачки Анастасії 
Затолюк.

Але час стрімко летить впе-
ред, залишаючи позаду і горе, і 
радість. І сьогодення перемагає 
минуле. Тому акція «Молодіжна 
толока» була спрямована насам-
перед на патріотичне виховання 
молоді та пропаганду здорового 
способу життя.

Вихованці танцювальної 
майстерні «T-Squad» предста-
вили глядачам низку нових 
танцювальних композицій соці-
альної тематики, які порушили 
проблеми спілкування склад-
них підлітків, самореалізації 
молоді через приналежність до 
різноманітних субкультур, про-
блеми поширення шкідливих 
звичок та небезпечних хвороб 

серед молоді та запропонували 
методи їх вирішення.

Учасниця Всеукраїнського те-
лепроекту «Україна має талант» 
Люба Чайка просто «завела» 
глядачів сучасними обробками 
відомих українських пісень «Роз-
прягайте, хлопці, коні» та «Ви-
гравай же сопілкар».

Вразив своєю ліричністю 
виконання пісень співак Євген 
Кравчук (лауреат І премії між-
народного фестивалю «Доля»  
у місті Київ).

Сучасні пісні виконали ла-
уреати регіонального фестива-
лю патріотичної пісні «Пам’ять 
жива», учасники проекту «Ака-
демія зірок» Юлія Нагорна, На-
таля Пацьола, Марія Шатило, 
Анна Ковальська.

Наприкінці мистецької про-
грами подарунком для малин-

ських поціновувачів естрадного 
мистецтва став виступ відомої мо-
лодіжної поп-групи «Крісті» з но-
вими піснями українських авторів.

А фінальна пісня зібрала на 
малинській сцені 50 учасників 
акції «Молодіжна толока-2017».

Насамкінець на сцену ви-
йшла заступник голови Ма-
линської міської ради Леся 
Сніцаренко, яка подякувала чис-
ленним учасникам «Шоу Сергія 
Вікторова» за вдало проведений 
виховний захід для молоді.

Патріотично-мистецька ак-
ція «Молодіжна толока-2017» 
відбулась завдяки організато-
рам: управлінню сім’ї, молоді та 
спорту Житомирської обласної 
державної адміністрації, за під-
тримки Малинської міської ради 
та міського відділу сім’ї, молоді 
та спорту.

Учасники «Шоу Сергія 
вікторова» провели патріотично-
мистецьку акцію у малині
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Житомир на передостанньому 
місці за кількістю 
електромобілів по Україні

Анастасія Кузьмич

Те, що геть нещо-
давно здавалося чи-
мось неймовірним і 
незвичним, за корот-
кий проміжок часу 
стає абсолютно бу-
денною річчю. Саме 
так трапилося з елек-
тромобілями, котрі 
нині стають дедалі 
популярнішими серед 
наших співвітчизни-
ків-автолюбителів.

Доказом того, що електромо-
білі невпинно завойовують укра-
їнський авторинок, є дані Го-
ловного сервісного центру МВС 
України, які свідчать, що лише 
за рік кількість зареєстрованих 
електрокарів зросла у кілька ра-
зів. Відтак, якщо порівняти, на-
приклад, аналогічні місяці 2016 
і 2017 років, то в січні минулого 
року українці зареєстрували 62 
електромобілі, а в січні цього 
року – 196, у лютому – 89 і 205, а в 
березні – 143 і 281 відповідно. Як 
бачимо – прогрес очевидний.

Як зазначає керівник Голов-
ного сервісного центру МВС 
Владислав Криклій, у першому 
кварталі 2017 року показники 
зросли майже вдвічі – 620 заре-
єстрованих авто (у порівнянні з 
першим кварталом 2016 року – 

294 зареєстрованих авто).
Причиною цього є не лише 

так звана «трендовість» електро-
карів, а й вигідність. Серед осно-
вних переваг електромобілів 
визначають екологічність та еко-
номічність. Вартість «заправки» 
електромобіля в декілька разів 
нижча, ніж у бензинового чи ди-
зельного авто, а деколи (переваж-
но це великі міста) підзарядитись 
можна й безкоштовно, оскільки 
на багатьох паркінгах перед рес-
торанами, торговими чи бізнес-
центрами все частіше встанов-
люють зарядні станції. Технічне 
обслуговування електромобілів 
відбувається рідше, а для функ-
ціонування їм потрібна менша 
кількість розхідних матеріалів. 
Ціна електромобілів вища, ніж у 
звичайних, але кошти, зеконом-
лені на заправці авто, компенсу-
ють зайві витрати.

На всю Житомирщину – 
лише 11 електрокарів

За словами Владислава Кри-
клія, за даними сервісних цен-
трів МВС найбільший попит на 
електромобілі прослідковується 
у місті Києві (528 авто), в Одеській 
(486) і Харківській (446) областях. 
Слідом йдуть Дніпропетровська 
(134), Львівська (127), Київська 
(131) та Запорізька (75) області.

У той же час найменше елек-
тромобілів у Луганській та Чер-
каській областях – їх там зареє-
стровано по 9 штук.

Що стосується Житомирщи-
ни, то ми в цьому рейтингу вирва-
лися не набагато вперед і розді-
ляємо передостанню «сходинку» 

разом із Закарпатською та Черні-
вецькою областями, маючи у себе 
на рахунку по 11 електрокарів.

Як зазначив завідувач другого 
відділення Житомирського про-
фесійного політехнічного ліцею 
Леонід Громік, у нашому регіоні 
ситуація щодо кількості цього 
транспорту зміниться не скоро.

«Житомир зовсім не підгото-
ваний для експлуатації електро-
мобілів. У нас немає відповідних 
умов для обслуговування, ре-
монту та зарядки таких автомо-
білів», – пояснив Леонід Громік.

І справді – якщо проаналі-
зувати інтерактивну карту за-
рядних станцій для електро-
мобілів на сайті ElectroCars 
(electrocars.ua), то побачимо, що 
на всю Житомирську область за-
рядних станцій нараховується 9, 
з них в самому Житомирі – 3.

Переваги і недоліки 
електромобілів

«ЗА»
�� Дешева заправка. Вважа-

ється, що в середньому кожен во-
дій в Україні проїжджає 15 тисяч 
кілометрів на рік. Тож, 1 рік їзди 
на електрокарі коштуватиме від 
1 тис. до 3 тис. гривень (від 7 до  
22 копійок за кілометр). Для по-

рівняння, на бензині – 25 000, ДП – 
13 500, газі – 15 000 гривень на рік.

�� Простий сервіс. Немає мас-
тила, свічок, фільтрів тощо. Пері-
одичного огляду вимагає тільки 
ходова. Силовий агрегат, акуму-
лятори та навісне обладнання – 
тільки спостереження та контр-
ольні заміри. Обслуговуватися 
такі автівки можуть на будь-якій 
СТО, а вартість послуг – в рази 
менша, ніж у звичайних авто.

�� Тиша. Двигун електрокара 
працює безшумно.

�� Екологія. Немає вихлоп-
них газів. Використання енергії в 
електромобілях відбувається до 
п’яти разів ефективніше, ніж у 
звичайних двигунах.

�� Данина моді. Якщо захоче-
те виділитися серед натовпу – це 
авто для вас.

«ПРОТИ»
�� Недостатня кількість АЗС 

і тривалість зарядки. На одному 
заряді електрокар проїжджає 
150 км, зарядка на спецзаправках 
триває кілька годин, від домаш-
ньої розетки – близько 8 годин. 
Щоб доїхати з Києва до Львова, 
треба витратити майже добу, 
адже зарядити машину необхід-
но буде аж 4 рази.

�� Невеликий вибір. Небагато 
компаній займаються виробни-

цтвом електрокарів. Та й модель-
ний ряд, в порівнянні зі звичай-
ними автівками, в рази менший.

�� Висока вартість батареї. 
(Хоч виробники і дають гаран-
тію на 10 і більше років, електро-
кар на той час уже сам вийде з 
ладу). За 2 роки користування 
електробатарейка втрачає 20% 
своєї ємності, а в умовах частих 
перепадів температур – 50%. 
Новий акумулятор коштує від 5 
до 10 тисяч доларів. Очікується, 
що при збільшенні виробництва 
вартість батарей впаде. Деякі ви-
робники вже планують здавати 
батареї в оренду.

�� Комфорт. Із включеним 
кондиціонером довго не пока-
таєшся, оскільки він швидко 
«садить» батарею. Тому, якщо 
хочете довше бути в дорозі, від 
деяких зручностей доведеться 
відмовитися.

�� Швидкість. Для економії 
електроенергії її обмежують до 
80-100 км/год. Теоретично елек-
трокари можуть розганятися до 
140 км/год. Проте, щоб акумуля-
тора вистачило на весь день, ба-
жано не «газувати». Хоча в місті 
з його постійними заторами та-
кий автомобіль – просто знахід-
ка: при «ривках» і гальмуванні 
заряд відновлюється.
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Микола Корзун

Житомирщина на 
початку весни 2017 року 
опинилася в епіцен-
трі уваги всієї Укра-
їни, як одна з об-
ластей, де активним 
чином проходить 
дорожнє будівництво. 
Тут не йдеться про 
рапорти щодо віднов-
лення певної кількос-
ті (зазвичай багатьох 
тисяч квадратних 
метрів) дорожнього 
полотна за допомогою 
так званого «ямково-
го» ремонту. До речі, 
у жодній країні сві-
ту статистики щодо 
«квадратних метрів» 
відремонтованої чи 
реконструйованої 
дороги не ведеться, 
бо там дорожнє будів-
ництво вимірюється 
лише кілометрами до-
вжини (протяжності) 
облаштованого до-
рожнього полотна.

У нас в Україні, якраз у сфе-
рах дорожнього будівництва та 
ремонтів автошляхів збереглося 
найбільше архаїзмів радянської 
доби. Адже у наших колишніх 
республік-«сестер» (таких, як Бі-
лорусь, Казахстан чи Таджикис-
тан) уже також з десяток років 
не користуються забутим у Єв-
ропі ще півсторіччя тому мето-
дом так званого «ямкового» ре-
монту. Знову ж таки, те, що ми 
називаємо сьогодні «ямковим» 
ремонтом, у радянські часи ви-
конувалося набагато краще та 
вимогливіше.

Але повернемося до Жи-
томирщини. Тут на початку 
року було заплановано рекон-
струкції важливих ділянок 
найбільших автомагістралей 
міжнародного значення, які по-
требують найбільшої кількості 
коштів і найприскіпливішої 
уваги керівництва держави та 
галузевого міністерства. Щодо 
найголовнішої автомагістралі 

Житомирщини Київ-Чоп, яка 
має двохсоткілометрову про-
тяжність на території нашої 
області, то вона отримала най-
кращий і майже чудовий ви-
гляд ще із часів проведення в 
Україні Євро-2012. А ось іншій 
транспортній артерії Висту-
повичі-Могилів-Подільський, 
яка перетинає Житомирщину 
з півдня на північ, раніше із 
реконструкцією та ремонтами 
щастило менше. Вочевидь тому 
у планах на 2017-й рік саме до-
рога із Житомира на Коростень, 
яка давно вимагала ремонту, 
потрапила до списку стратегіч-
но важливих дорожніх об’єктів. 
І вже у квітні тут розпочались 
активні дорожні ремонти.

Найбільш стратегічною до-
рожньою будовою 2017-го року 
на Житомирщині стала 22-кі-
лометрова ділянка об’їзної до-
роги на вищезгаданій автомагі-
стралі Київ-Чоп. Тут також вже 
у квітні 2017-го року розпочато 
підготовчі роботи із розши-
рення автомагістралі, для чого 
проводиться вирубка лісових 
просік. Поки що невідомо, хто 
саме проводитиме безпосеред-
ні роботи із будівництва до-
рожнього, а головне – асфаль-
тно-бетонного полотна. Так 
само – хто виконуватиме буді-
вельно-монтажні роботи із спо-
рудження нових та реконструк-
ції вже існуючих транспортних 
розв’язок. Але зрозуміло інше: 
роботи із будівництва об’їзної 
дороги північніше Житомира 
будуть головним об’єктом на 
Житомирщині принаймні у 
найближчі два роки. Багатьох 
це, звичайно, радує. Найпер-
шим чином – підрядні органі-
зації, які отримають потужні 
бюджетні замовлення і відпо-
відним чином – фінансування. 
Адже мова йде не про мільйо-
ни, а про мільярди гривень, які 
дозволять суттєво збільшити 
пропускну можливість автодо-
роги Київ-Чоп та пришвидши-
ти подолання відстані навколо 
Житомира майже на 10 хвилин. 
З іншого боку, очевидно, що 
розширення об’їзної дороги 
призведе до пришвидшення 
розвитку навколо шляхової інф-
раструктури. Йдеться не лише 
про появу нових автозаправок, 
але й станцій СТО, закладів 
харчування, зупинок для пере-
починку, а можливо – й кемпін-
гів і готелів. Це – однозначний 
позитив, який, щоправда, стане 
очевидним і результативним 
лише за 2-3 роки, поки йтиме 
будівництво дороги, облашту-
вання транспортних розв’язок 

тощо. На той час транспортний 
потік значною мірою проляже 
через головні транспортні ар-
терії міста Житомира, а також 
через автомобільно-транспорт-
ні мости-переходи. Тож най-
більшу тривогу викликає стан 
мосту через колії біля залізнич-
ного вокзалу, який «приймає 
на себе» увесь транспортний 
потік у столичному напрямку. 
Нагадаємо, що житомирський 
міський голова Сергій Сухом-
лин нещодавно зазначив, що 
якщо не у 2017-у, то точно – у 
2018-у, міст «на Київ» стане на 
капітальну реконструкцію. Та-
кож – із новою розв’язкою, яка 
докорінним чином поліпшить 
рух транспорту між двома 
житомирськими вокзалами. І 
хоча гроші для цього потрібні 
будуть немалі (щонайменше 
100 мільйонів гривень), мер 
Житомира зауважив, що роз-
раховує на допомогу від дер-
жави. Але сьогодні вже можна 
сказати, що реконструкція мос-
ту у Житомирі зможе розпо-
чатися не раніше завершення 
будівництва об’їзної дороги від 
Глибочиці до Іванівки. Тобто, 
не раніше 2018-2019 років. І жи-
томирянам треба вже сьогод-
ні підготуватися до дворічної 
інтенсифікації автомобільного 
руху у самому обласному цен-
трі. Ну, а вже далі – побачимо.

Посилення уваги до роз-
ширення об’їзної ділянки на 
магістралі Київ-Чоп певним 
чином залишили у «тіні» інші 
ділянки та болючі автомобільні 
шляхи Житомирщини. Адже у 
рапортах та коментарях найви-
щого житомирського чиновни-
цтва із осені 2016 року нічого 
не чути про реальні просуван-
ня з проектом реконструкції 
значної ділянки автомагістра-
лі Р-49 Шепетівка-Васьковичі, 
яка має найбільше значення 
для автоперевезень на ділянці 
між містами Коростень та Но-
воград-Волинський. Автомагі-
страль вже давно, після зими 
2012/2013-го року, вимагала хоча 
б поточного ремонту. Але до-
сить швидко стало зрозумілим, 
що «ямковий» ремонт тут не 
допоможе, і керівництво Ав-
томобільних доріг Житомир-
щини вирішило «поставити» 
магістраль Р-49 на капітальний 
ремонт. У 2016-у році упро-
довж кількох місяців тривала 
підготовка до проведення тен-
деру, який відбувся наприкінці 
серпня 2016-го, а потім ще два 
«з лишком» місяці навколо про-
ведення тендеру тривали судо-
ві розгляди. Зрештою, пізньої 

осені 2016-го було визначено 
остаточного переможця тен-
деру і стало відомо, що дорогу 
між Новоград-Волинським та 
Коростенем розпочне ремонту-
вати у 2017 -у році ПП «Автома-
гістраль». Підрядник для Жи-
томирщини не новий, а тому 
очікувалось, що вже у березні 
2017-го року активні дорожні 
роботи на вщент зруйнованій 
магістралі розпочнуться на по-
вну потугу. Тим паче, що упро-
довж зими дорожники із «Ав-
томагістралі» працювали над 
підготовкою до облаштування 
мостів і придорожніх кюветів. 
Але весна-2017 прийшла і вже 
непомітно «повертає» до свого 
«фінішу», а роботи із капіталь-
ного ремонту магістралі Шепе-
тівка-Васьковичі ще й не роз-
починалися. У рапортах щодо 
автомобільно-дорожнього бу-
дівництва на Житомирщині 
сьогодні лунають повідомлення 
про початок робіт на автома-
гістралі Київ-Чоп та Могилів-
Подільський-Виступовичі. Про 
ділянку дороги між Новогра-
дом-Волинським та Коростенем 
влада і Управління автомобіль-
них доріг Житомирщини во-
ліє мовчати, а водії автобусів, 
які курсують із Житомира на 
Олевськ, Ємільчине, Рокит-
не та Коростень вже встигли 
прозвати її «дорогою смерті». 
Проте, окрім автобусних пере-
візників, найбільше страждає 
населення кількох адміністра-
тивних районів Житомирщини, 

яке відчуло дорожній занепад 
у своєму щоденному житті. 
Йдеться не лише про автобус-
не сполучення, яке вже давно 
завмерло, або діє на рівні так 
званих «тимчасових графіків», 
але й про рух легкових авто-
мобілів, які долають відстань 
між Новоградом-Волинським 
і Коростенем (Ємільчиним чи 
Олевськом) із великими ризи-
ками та випробуваннями. Так 
само ризиковано відправляти-
ся у нагальну подорож до лі-
карні у Новоград-Волинський 
чи до Житомира тяжко хворій 
людині, яка просто не здатна 
витримати «качку» на зруйно-
ваній і непридатній для руху 
автомагістралі. Яким чином не 
помічає проблеми з відсутніс-
тю початку конкретних робіт 
із ремонту магістралі Р-49 ке-
рівництво Автомобільних доріг 
Житомирщини і чому зволікає 
з довгоочікуваним ремонтом 
Житомирська обласна адміні-
страція – це, як кажуть, питан-
ня із питань. Біля Житомира 
дороги будувати треба, але ж 
і за сотню кілометрів від об-
ласного центру автомобільний 
рух має таку ж саму актуаль-
ність і життєве значення для 
людей, як і для мешканців Жи-
томира. Це – аксіома, яку дово-
дити не потрібно. А ось увагу 
до потреб конкретної людини 
варто підтверджувати не лише 
заявами, обіцянками та рапор-
тами, але й відремонтованими 
кілометрами доріг.

Дорожньо-будівельний 
«бум» на Житомирщині: 
у центрі уваги «Київ-Чоп», а Олевськ та Ємільчине – чекають п’ятий рік
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Марина Михальчук

Архітектура приватних 
будинків дещо відрізняєть-
ся від подібних робіт, що 
здійснюються в квартирі. 
Завдання значно полегшу-
ється завдяки можливості 
повної свободи ваших влас-
них дій. Тому ваша дизай-
нерська фантазія тут абсо-
лютно нічим не обмежена.

Зовнішній вигляд будинку багато в 
чому залежить від деталей: типу даху, 

розміру вікон і їхнього оформлення, 
ганку тощо. Різноманітні за розмірами, 
формою та силуету деталі формують зо-
внішнє оздоблення будинку. 

Не треба експериментувати з тем-
ними тонами фасаду будинку, бо може 
вийти дуже похмурий і сумний фасад, а 
разом з ним і будинок. Занадто світлий 
будинок може не «вписатися» в навко-
лишнє середовище, проте світлий тон 
має переваги перед багатьма іншими 
кольорами.

Перед початком будівництва від-
разу необхідно визначитися, що б хоті-
ли мати: кам’яну кладку або кольорову 
штукатурку. Можна багато говорити, 
що цегляна кладка застаріла, а ось шту-
катурка краще, новіше. Думки у кожно-
го різні, а якість цегляної кладки фасаду 
або його штукатурка багато в чому за-
лежить від майстрів. 

Відкритий, просторий і красиво 
оформлений ґанок – один з значущих 
оформлювальних елементів будинку. 
Архітектурні форми ґанку різноманітні. 
Можна виділити кілька типів, що зу-
стрічаються найчастіше: ґанок з двома 
зустрічними маршами, ґанок одномар-
шевий з драбиною.

Головні вхідні двері розташовують на 
фасаді будинку. В даний час це, зазви-
чай, накладні металеві двері.

Веранда може бути відкритою або 

скляною. Веранда є зручною та підви-
щує комфорт в будинку. Дуже зручно 
мати у своєму розпорядженні веранду 
поруч з кухнею. 

У висновку можемо сказати, якщо ви 
хочете зробити зовнішній вигляд свого 
будинку неповторним і унікальним, то 
можете використовувати відразу всі архі-
тектурні деталі. Не турбуйтесь, що всьо-
го може бути забагато – головне, щоб усі 
архітектурні деталі були виконані в одно-
му стилі і доповнювали одне одного.

архітектурні 
деталі житлового будинку

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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Мама 
це Я

Вік: 65 років
Діти: Ігор 43 роки, Сергій 39 років, 
Катерина 29 років
Надихає: діти та коханий чоловік
Кредо: бери від життя все!
Бути мамою – це віра в життя  
та велике щастя!

Вік: 49
Діти: Едуард 26 років
Надихає: люди, яких любиш і цінуєш
Кредо: не чекайте дива, дивуйте самі. 
Живіть і радійте кожному дню
Бути мамою – це велике щастя, бути 
завжди потрібною, бачити сина щас-
ливим, здоровим та успішним.

Вік: 57 років
Діти: Ілона 30 років, Артур 28 років, 
Камілла 24 роки
Надихає: діти та онуки
Кредо: любити та зігрівати  
родину теплом
Бути мамою – це щастя, яке неможли-
во передати словами.

Вік: 29 років
Діти: Злата 6 років
Надихає: нові цілі
Кредо: радіти кожному дню
Бути мамою – це емоції, любов, 
дитинство.

Валентина Шуть

Галина Кашинська

Олена Стодольска

Раіса Андрушенко

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ  ПАРТНЕР
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вилкул: Под видом «концепции новой школы» 
власть хочет сократить еще больше учителей  
и превратить Украину в страну «парасюков»

Сопредседатель 
фракции «Оппози-
ционного Блока», 
народный депутат 
Александр Вилкул 
совместно с препо-
давателями средних 
школ провел заседа-
ние рабочей группы, 
на котором были 
сделаны предложения 
по разработке законо-
проектов о поддержке 
образования. Также 
на встрече была об-
суждена предложен-
ная властью реформа 
школьного образова-
ния.

Заслуженный учитель Ната-
лья Догларова сказала:

– Нынешняя «реформа» об-
разования – это боль и учите-
лей, и родителей. Отбросьте 
красивое название «Концепция 
Новой школы», и вы увидите, 
что власть хочет урезать школь-
ную программу, продолжить 
закрывать школы и сокращать 
учителей.

Александр Вилкул подчер-
кнул:

– Необходимо повышать ка-
чество образования молодежи, а 
не превращать Украину в страну 
«парасюков». Предложения учи-
телей станут основой законопро-
ектов о поддержке образования 
и увеличении финансирова-
ния отрасли. Мы также требу-
ем от Верховной Рады принять 
наши законопроекты № 2721 от 
23.04.15 и № 2760 от 29.04.15 о за-
прете закрытия школ.

Участники встречи отмети-
ли ключевые проблемы пред-
лагаемой реформы школьного 
образования.

Снижение обязательного 
минимума знаний. Если сей-
час изучаются на уровне стан-
дарта 22 предмета, то будет лишь 
9. Власть хочет ввести интегри-
рованные, а по сути «сокращен-
ные» курсы, например «Человек 
и природа», которая включает 
астрономию, географию, биоло-
гию (!), физику (!) и химию (!).

Сокращение учителей. 
Из-за интегрирования предме-
тов около трети учителей оста-
нутся без работы. А тем, кто все 
же удержится, необходимо бу-
дет проходить переаттестацию 
и переучиваться.

Невозможность полно-
ценного введения профиль-
ного образования. Во-первых, 
ранний отбор детей по мало 

объективным критериям сужа-
ет возможности детей в выборе 
профессии. Во-вторых, про-
фильные предметы и спецкур-
сы еще возможны для больших 
школ, но в маленьких школах 
не может быть и речи о том, что 
ребенок сам выбирает свой про-
филь. В лучшем случае, про-
филь выбирает класс, не говоря 
уже о том, что очень часто шко-
лы навязывают свои идеи.

Снижение качества пре-
подавания. В педагогических 
вузах пока что не готовят учите-
лей-универсалов, которые мог-
ли бы преподавать и физику, и 
химию, и биологию, и геогра-
фию одновременно. А букваль-
но за год переучить всех учите-
лей в Украине невозможно.

Сложности с реализацией 
инклюзивного образования. 
Включение детей с особыми по-
требностями, которые сейчас 
получают образование в школах-
интернатах, в образовательный 
процесс обычных школ имеет 
ряд серьезнейших проблем. Ре-
форматоры не говорят, откуда 
возьмут деньги на перестройку 
инфраструктуры (пандусы, лиф-
ты, туалеты, кабинет реабили-
тации), которая бы обеспечила 
доступность школ для детей с 
ограниченными физическими 
возможностями, оплату работы 
людей, которые занимаются с 
«особенными» детьми (логопе-

ды, реабилитологи, психологи). 
Важно понимать, что сегодня у 
нас из 17,3 тысяч школ всего в 7% 
есть инклюзивные классы.

Сжатые сроки реформы 
ухудшают ее качество. До 
конца апреля 2017 должны быть 
написаны новые образователь-
ные программы, в 2018- напе-
чатаны новые учебники для 10 
класса, а в 2019 – для 11 класса. 
В результате обновленные учеб-
ные планы и учебники по ин-
тегрированным предметам для 
старшей школы должны ввести 

уже на 2018-2019 учебный год. 
Если все это и внедрится, возни-
кает один вопрос, какого оно ка-
чества будет, раз сделано «впо-
пыхах» и без подготовки?

– Даже если в реформах и 
было какое-то рациональное 
зерно, реализовать его не удаст-
ся по причинам отсутствия 
финансовых ресурсов и сжатых 
сроков реализации. Нам необ-
ходимо изменить подход. Уро-
вень знаний молодежи должен 
вырасти, а не ухудшиться – под-
черкнул Вилкул.

Маргарита Кот

До вересня цього 
року в Україні по-
винна запрацювати 
монетизація субсидій. 
Вимогу платити допо-
могу від держави на 
комуналку «живими» 
грошима поставив 
Міжнародний валют-
ний фонд у новому 
меморандумі.

Ще восени минулого року 
Уряд обіцяв українцям грошову 
компенсацію за ведення в опалю-
вальний сезон розумного енергос-

поживання. І от дочекалися – най-
ближчим часом енергоощадні 
субсидіанти отримають грошову 
винагороду від держави. Кабінет 
міністрів України 26 квітня 2017 
року прийняв рішення провести 
цьогоріч монетизацію частини зе-
кономлених субсидій.

Журналісти «20 хвилин» ді-
знавались, як має працювати 
нова система.

Урядовий проект монети-
зації зекономлених субсидій 
передбачає грошову виплату 
енергоощадним родинам – ек-
вівалент вартості зекономлених 
150 кіловат електроенергії, якщо 
цей ресурс використовується 
для опалення, або 100 кубів газу. 
Нині це небагато.

Субсидіантам, які вели енер-
гоефективне домогосподарство, 
для отримання коштів необхідно 
буде з 1 липня до 1 вересня пода-

ти заяву до місцевого управління 
соціального захисту населення, 
на підставі якої здійснюватиметь-
ся виплата грошової винагороди 
за енергоефективність.

Інформацію про наявність 
економії кожен отримувач суб-
сидії може відслідковувати у 
своїй платіжці або шляхом звер-
нення до постачальника газу чи 
електроенергії (якщо вони ви-
користовуються для опалення). 
Відкриття рахунку в банку, як і 
вибір самої уповноваженої бан-
ківської установи, через які про-
водяться виплати соціальних 
допомог та пенсій, здійснюється 
субсидіантом самостійно. На мо-
мент подачі заяви рахунок в бан-
ку повинен бути уже відкритим.

Поки зараз про монетиза-
цію міркують чиновники, жур-
налісти поцікавились у жито-
мирян, чи потрібна взагалі от 

така нова система?
Погляди на ініціативу містяни 

мають різні, проте більшості жи-
томирян подобається така ідея.

«З одного боку, це непогане 
нововведення. Та поки не поба-
чимо, як це працює, важко роби-
ти висновки», – розмірковує пані 
Світлана.

Начальник відділу соціаль-
ної допомоги при Богунській 
районній раді Наталія Жива-
нюк уточнила, що і справді, 
субсидіантам, які вели ефек-
тивне домогосподарство, на-
дадуть грошову винагороду за 
енергоефективність.

Оновлена програма житлових 
субсидій: що змінилося?

З 1 травня 2017 року, на під-
ставі внесених Урядом 26 квіт-
ня 2017 року змін до Постанови 

№ 848 «Про спрощення поряд-
ку надання населенню субсидій 
для відшкодування витрат на 
оплату житлово-комунальних 
послуг, придбання скрапленого 
газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива», в Україні ді-
ятиме оновлена програма жит-
лових субсидій.

На основі змін у травні орга-
ни соціального захисту населен-
ня проведуть перепризначення 
субсидій на наступний рік та 
розрахують її розміри на літній 
період, а з жовтня – на новий 
опалювальний сезон.

Повторно подавати докумен-
ти на оформлення допомоги 
необхідно буде лише тим, хто 
орендує житло та у кого відбу-
лися зміни у складі сім’ї. Для ре-
шти субсидіантів перерахунок 
проведуть автоматично, без по-
вторного звернення.

Довгоочікувані обіцянки: зекономлену субсидію 
житомирянам віддаватимуть «на руки»
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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

•	 .В місто	 Київ	 на	 роботу	 запрошуємо	 будівельників,	
мулярів,	 штукатурів,	 тощо.	 З/П	 -	 дохідна.	 Проживання	
надається.	:0679684357

•	 Автокрановщик на	 кран	 Машека	 срочно	 на	 посто-
янное	 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	 рабо-
ту.	 О/р	 желателен.	 Г/р	 с	 9.00-18.00.	 З/п	 договорная	
097)9193604

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

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

•	 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	по-
дробности	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	
удобствами.Наличие	 ксерокопий	 паспорта	 и	 кода.	 Ра-
нее	 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	Житоми-
ре.	Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	и	заро-
ботная	плата	при	собеседовании.	067)4115782

•	 Администратор в	ресторан	за	городом.	Опыт	работы	
обязателен.	 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.	 Заробіт-
ня	 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.	Одес-
се.	З/п	высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	
предоставляем	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.	 Ак-
тивність,	 комунікабельність,	 відповідальність.	
З/п:	 250	 -	 300	 грн/день	 +	 чайові	 .	 Г/р	 договірний.	
097)6488527,(093)4832428

•	 Бариста срочно	 требуется	 в	 сеть	 кондитерских.	
О/р	 необязателен,	 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	
предоставляем	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	
работу	 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,	харчу-
вання,	вахта.	Іногороднім	гуртожиток.	З	посередниками	
не	працюємо.	0992477781,0985686758

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

•	 В місто	Київ	на	роботу	терміново	потрібно:	будівель-
ників	різних	професій,	різноробочих,	та	охоронців.	Про-
живання	надаємо.	З/П	8000	-	15000	тис.	0671888494

•	в	ПоЛьшу	ТребуюТсЯ	разнорабочие	без	знаниЯ	
ЯзыКа	и	оПыТа	 (з/П	16000-23000	грн),	сТроиТеЛи	
(з/П	 18000-32000	 грн),	 сварщиКи,	 швеи	 и	 Др.	 все	
ваКансии	 бесПЛаТные!	 Помогаем	 ДеЛаТь	 визы.	
0443334835,0965568181

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

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

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

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

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

•	 Вантажники на	 сміттєвоз	 на	 комунальне	 підприєм-
ство	в	м.	Київ.	З/п	від	5000	грн.	Г/р:	нічні	зміни	(шести-
денка).	Офіційне	працевлаштування.	Повний	соцпакет.	
Спец.	одяг.	Безкоштовне	житло.	050)3872155,(050)4263
716,(096)2309192

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

•	 Верстатник на	підприємство	на	постійну	роботу.	Ро-
бота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються	по	теле-
фону	або	при	співбесіді.	068)9562918

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

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

•	 Візи, робота	 у	 Польщі.	 Робочі	 візи	 (від	 Воєводи)	 на	
0,5/1	 рік.	 Страхування,	 анкети,	 термінова	 реєстрація.	
0676705141,0508316355

•	 Візи. Робота.	 Польща.	 Робочі	 візи	 на	 6/12	 міс	 (від	
Воєводи).	 Страхування,	 анкети,	 реєстрація!	 Л.МСПУ-
АВ585242-24.09.12.	0676766004

•	 Водители Водители	кат	Е.	Работа	в	Европе.	О/р	от	
1	года	на	фуре	20	тонн.	Соц.пакет,	страховка,	95	код.	
Оформление	 документов	 бесплатно.З/п	 от	 40	 000грн.	
Офиц.	трудоустройство.	Помощь	в	получении	тахогра-
фа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выдана	МТСПУ	
095)9441000,(097)0803322,(044)5597088

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

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

•	 Водители на	 авто	 10	 т.	 на	 производственное	 пред-
приятие	в	Киевской	области,	Макаровский	р-н,	село	За-
буянье.	Зароботная	плата	от	8000	грн.	050)8251159На-
талья

•	 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.	
Наличие	 прав	 кат	 С	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	
г.Житомир.	З/п	5000грн	098)7099697,(063)2264190Алек-
сей

•	 Водитель автопогрузчика	 (кара)	 срочно	 требу-
ется	 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	
автомобиль	 пежо,права	 кат.В.	 Выполнение	 поручений	
руководства,	развоз	персонала	ресторана.	З/п	от	5000	
грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	
1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,
(067)5884282,(093)2401847

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

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

•	 Водитель кат.С	срочно	требуется	в	связи	с	открытием	
новой	 компании	 (алкогольная	 группа	 товара).	Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	от	6000грн	050)4633428,(0
67)4008192,(067)4008190

•	 Водитель кат.С,	 Е	 срочно	 требуется	 на	 базу	 строй-
материалов.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудо-
устройство.	Оплата	высокая	098)1081610

•	 Водитель на	КамАЗ	срочно	требуется	для	работы	в	
Киевской	 области.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Жильё	
предоставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

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

•	 Водитель-экспедитор срочно	 на	 склад	 в	 г.	 Киев.	
Стабильные	 выплаты.Официальное	 оформление.	 Без	
вредных	 привычек,	 ответственность	 и	 трудолюбие.	
Предоставляется	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	ко-
мунальне	 підприємство	 в	 м.	 Київ.	 З/п	 від	 10000	 грн.	
Офіційне	 працевлаштування.	 Повний	 соцпакет.	 Спец.	
одяг.	Безкоштовне	житло	096)2309192,(050)4263716,(0
50)3872155

•	 Водії категорій	 В,С,Е	 терміново	 на	 постійне	 місце	
роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	ви-
робів.	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-Міжнарод-
ні	перевезення.	Стаж	роботи	не	менше	3-х	років.	Опла-
та	договірна	098)5967684

РОБОТА

ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ГРАНИЦЕЙТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ГРАНИЦЕЙ
Помощь в открытии виз разных типов:
приглашения,страховки, анкеты.
ВАКАНСИИ — полное сопровождение.
Тел.: 098 213 07 08, 098 545 73 05.
Больше на www.eurojob.org.ua
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БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ
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•	 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,	
внимательность.	 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)588428
2,(093)2401847

•	 Грузчики опыт	 работы	 необязателен.	 Обучение	 в	
процессе	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,(09
7)3403939

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

•	 Диспетчер медицинский	 центр.	 Мед.образование,	
внимательность.	 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.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	дв	55208
6,(067)5884282,(093)2401847

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

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

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

•	 Домработница. Полная/частичная	 занятость.	 Поря-
дочность,	 трудолюбие,	желание	работать.	Возрастных	
ограничений	нет.	З/п	300-400	грн./в	конце	дня.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Що-
рса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)58
84282,(093)2401847

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

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

•	 Доярки потрiбнi	 на	 фермерське	 господарство.	 Офі-
ційне	 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	
Водолії.Бажано	 з	 досвідом	 роботи	 .З/п	 -	 від	 5000	 грн	
067)4103946

•	 Експедитор на	 підприємство.	 З/п	 гідна,	 графік	 нор-
мований.	 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

•	 Експедитор по	Вінниці	і	області	з	водійськими	права-
ми	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	пта-
хофабрика.	 Офіційне	 працевлаштування,	 гарячі	 обіди	
за	1	грн,	щомісячна	премія,	продукція	власного	вироб-
ництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безкоштовне	підвезення	з\на		
067)2157130,(050)3176131

•	 Електрозварник на	 виробництво	 ТОВ	 Партнер-ВС.	
Хороші	умови	праці.	Звертатись	за	адресою:	вул.Бара-
нова,93	428088,(050)4634156

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

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

•	 Електромонтажники (вміння	 читати	 креслення,	
принципові	електросхеми).	Провідний	європ.	виробник	
ПрАТ	 "ВЕНТС".	 Гідні	 умови	 праці.	 З/п:	 відрядно-пре-
міальна.	 Офіц.	 працевлаш.	 Холостякам	 –	 сприяння	
в	 поселенні.	 Робота	 в	 м.Боярка,	 вул.Соборності,36	
0444063626,	0503868659

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

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

•	 Електромонтери терміново	на	постійне	місце	робо-
ти	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	виробів.	
Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	Теле-
фонувати	с	9.00-18.00	097)5633057,519232

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

•	 Завідувач продуктовим	 виробництвом	 на	 постійне	
місце	роботи	в	мережу	магазинів.	Графік	роботи	і	заро-
бітня	плата	договірні.	За	детальною	інформацією	звер-
татися	з	9.00	до	18.00	097)2943860Ірина

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	пра-
цевлаштування.	 Повний	 соцпакет.	 Спец.	 одяг.	 Безко-
штовне	житло.	050)3872155,(050)4263716,(096)2309192

•	 Инженер производственно-	 технического	 от-
дела	 с	 о/р	 на	 завод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-УКРАИ-
НА.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	 труда,	 достой-
ную	 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.	Офи-
циальное	 трудоустройство.	 Хорошие	 условия	 работы.	
З/п	при	собеседовании.	093)7969786Александр

•	 Инженер-конструктор срочно	 требуется	в	ЧП	Ори-
он.	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.
Баранова,93	050)4634156,428088

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

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

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

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

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

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

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

•	 Кассир срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	
работы	и	зароботная	плата	договорные	093)7439137,(0
97)7638729,(099)9439760

•	 Кассир требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 финан-
совую	 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!	 Шоу-балети,	 танцори,	 офіці-
анти.	 Контр.	 від	 3міс.	 Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	
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	
новой	 компании	 (алкогольная	 группа	 товара).	Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	от	5000грн	050)4633428,(0
67)4008192,(067)4008190

•	 Кладовщик срочно	требуется	на	склад	стройматери-
алов.	 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	Тран-
зит.	Хорошие	условия	труда.	З/п	-	высокая.	Г/р	-	при	со-
беседован	067)9296713Виталий

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

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

•	 Комірники запрошується	на	роботу	в	МегаМаркет	(м.	
Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	Надаємо	
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.	 Официаль-
ное	 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	робо-
ту	в	МегаМаркет	(м.	Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	
7/7,	3/3.	Надаємо	гуртожиток,	забезпечуємо	формою	та	
харчуванням.	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	 пря-
мому	 работодателю.	 Достойная	 оплата.	 Карьерный	
рост.	 Гибкий	 график.	 Переквалификация.	
063)8862504,(067)1131423

•	 Кочегар (оператор	сушильной	камеры)	срочно	требу-
ется	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	Микрокре-
кид.	З/п	от	2500	грн	553983,(067)2478628

•	 Кузнец с	 опытом	 работы	 срочно	 требуется	 в	 Киев-
скую	 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	
заміську	резиденцію	KIDEV	 (Київська	обл.,	Бориспіль-
кий	 р-н,	 с.	 Чубинське).	 Вахтовий	 метод	 роботи	 7/7.	
Безкоштовне	 двохразове	 харчування	 та	 проживання.	
098)9899008Тетяна

•	 Кухар -мангальник	в	кафе	(р-н	Гідропарка).	Терміно-
во!	З/п	своєчасна.	Всі	деталі	обговорюються	при	зустрі-
чі.	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	
резиденцію	KIDEV	(Київська	обл.,	Бориспілький	р-н,	с.	
Чубинське).	 Вахтовий	 метод	 роботи	 7/7.	 Безкоштовне	
двохразове	харчування	та	проживання.	098)9899008Те-
тяна

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

•	 Водій -далекобійник.	 Можливі	 відрядження	 по	
ближньому	 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	 тех-
нічних	 х-к	 устаткування	 Надається	 інструмент,	 спе-
цодяг,	 житло	 Вчасна	 виплата	 з/п,	 оплата	 погодинна	
050)3813688Сергій

•	 Водій з	власним	авто	на	підприємство.	З/п	гідна,	гра-
фік	нормований.	Можливість	професійного,	кар'єрного	
і	 особистого	 зростання,	 стабільну	 і	 своєчасну	 заробіт-
ну	 плату.	 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	молоч-
но-	 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	устат-
кування	Надається	інструмент,	спецодяг,	житло	Вчасна	
виплата	з/п,	оплата	погодинна	050)3813688Сергій

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

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

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

•	 Горничная требуется	 в	 отель	 Рейкарц	 Житомир.	
Официальное	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	
Затока	(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	
зароботная	плата	при	собеседовании	067)4113013

•	 Грузчик на	 рыбное	 п-во(Киевская	 обл.,	 Борисполь-
ский	р-н.,	с.Счасливое).	Г/р	5/2	и	сменный.	Предостав-
ляются:	 Развозка	 и	 вкусные	 обеды,	 жилье	 иногород-
ним,	 спецодежда.	 067)5747418,(066)5964073,(063)803
6907

•	 Грузчик на	 склад	 срочно	 требуется	 в	 связи	 с	
открытием	новой	компании	 (алкогольная	 группа	 това-
ра).	Официальное	трудоустройство.	З/п	от	4000грн	067
)4008190,(067)4008192,(050)4633428

•	 Грузчик срочно	 на	 склад	 в	 г.	 Киев.	 Стабильные	
выплаты.Официальное	 оформление.	 Без	 вредных	
привычек,	 ответственность	 и	 трудолюбие.	 Предостав-
ляется	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,(0
97)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
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•	 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	предостав-
ляем.	З/п	от	3000грн	066)2653441,(067)5613223

•	 Лаборант -хімік	 на	 ПАТ	 Пиво-безалкогольний	 ком-
бінат	 Радомишль.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Гарні	
умови	 праці.	 Резюме	 надсилати	 за	 адресою:	 batsuk@
ppb.com.ua.	м.	Радомишль,	вул.	Микгород,	71Іногород-
ніх	 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	 Старин-
ська	птахофабрика.	Офіційне	працевлаштування,	гаря-
чі	обіди	за	1	грн,	щомісячна	премія,	продукція	власного	
виробництва	–	6,5	кг	м’яса	птиці,	безкоштовне	підвезе	
067)2157130,(050)3176131

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

•	 Майстер деревообробного	 цеху	 на	 підприємство	 на	
постійну	роботу.	Робота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обго-
ворюються	по	телефону	або	при	співбесіді.	068)9562918

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

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

•	 Маляр на	виробниче	підприємство.Навчаємо.	Вахто-
вий	метод	роботи	30/15.	Оплата	праці	по	завершенню	
вахти.	Надаємо	житло	(безкоштовно).Робота	в	м.	Бояр-
ка	(Київська	область)	093)6992141,(096)3979067

•	 Маляр срочно	на	часное	предприятие	в	г.Житомире.	
Опыт	 работы	 обязателен.	 График	 работы	 и	 заро-
ботная	 плата	 оговариваются	 при	 собеседовании	
096)9848439Михаил

•	 Мастер маникюра-педикюра	 срочно	 требуется	 на	
условиях	аренды	в	салон.	Клиенсткая	база	приветству-
ется.	Выгодные	условия	работы.	Ждем	ваших	предло-
жений!	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	
роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікатних	ви-
робів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	співбесіді.	
Телефонувати	с	9.00-18.00	519232,(097)5633057

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

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

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

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

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуется	на	посто-
янную	 работу	 в	 связи	 с	 расширением	 компании.	 З/п	
еженедельно.	Жильём	обеспечиваем.	093)3522103,(09
6)8785874,(067)4090801

•	 Менеджер по	 продажам	 срочно	 требуется	 на	 рабо-
ту	 предприятию.	 Умение	 работать	 с	 интернетом,	 уме-
ние	 общаться	 с	 заказчиком.	 Желание	 работать.	 Без	
в/п,	 аккуратность,	 порядочность.	 О/р	 обязателен.	 З/п	
высокая.	097)4218235,(067)4125548,448931

•	 Менеджер по	 продажам	 стройматериалов	 срочно	
требуется	 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	(предоста-
вим	обучение).	Г/р	нормированный.	Официальное	тру-
доустройство.	360575,(067)9892419

менеджер по роботі з клієнтами В рекламне 
агенстВо пп "медіа ресурс" - клієнтську базу 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-логіс-
тичну	компанію	"Аврора	2011".	Досвід	роботи	бажаний	
(навчаємо).	 Оплата	 висока.	 Потрібна	 комунікабельна,	
цілеспрямована	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.	Посвід-
чення	 водія	 на	 спец.	 техніку:	 автомобіль	 ЗІЛ,	 трактор	
МТЗ	82,	комбайн.	З/п	за	домовленістю.	Вінницька	обл.	
Надаємо	службове	житло	(2-х	кімнатна	квартира	з	усі-
ма	умовами).	096)9034675СергійПетрович

•	 Механіки автоклавного	 підприємства	 терміново	
на	 постійне	 місце	 роботи	 на	 ПАТ	 Житомирський	 ком-
бінат	 силікатних	 виробів.	 Графік	 роботи	 на	 заробіт-
ня	 плата	 при	 співбесіді.	 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	
методом	098)7322397Михаил

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

•	 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.	Жи-
лье	 предоставляется.	 Аванс.	 Выплаты	 два	 раза	 в	 ме-
сяц.	Все	вопросы	по	063)4354785

•	 Монолітник на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	пла-
та	висока,	від	виробітку.	Повний	робочий	день.	Надає-
мо	для	працівників	житло	067)5081459Ірина

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

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

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

•	 Моторист-ходовик Г/р	 з	 9-00	 до	 19-00.	 З/п	 до-
говірна.	 Робота	 в	 м.	 Київ,	 Дарницький	 р-н.	 Для	 іно-
городніх	 надаємо	 житло.	 Деталі	 обговорюються.	
098)2750483,(093)6294844

•	 Муляри в	 м.	 Київ	 на	 монолітне	 житлове	 ви-
сотне	 будівництво.	 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 0993732342,0986402986

на работу В г.киеВ требуются уборщики и 
уборщицы. удобный график работи, спецо-
дежда. жильем обеспечиВаем, оплачиВаем 
проезд до г.киеВа. зарплата 4000-5000 грн. при-
глашаем людей из любого региона украины. 
0689838536,0992189656

•	 Налагоджувальник обладнання	терміново	на	постій-
не	місце	роботи	на	ПАТ	Житомирський	комбінат	силікат-
них	виробів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	спів-
бесіді.	Телефонувати	с	9.00-18.00	519232,(097)5633057

•	 Налагоджувальник устаткування	 на	 ПАТ	 Пиво-без-
алкогольний	 комбінат	 Радомишль.	 Офіційне	 працев-
лаштування.	 Гарні	 умови	 праці.	 Резюме	 надсилати	 за	
адресою:	batsuk@ppb.com.ua.	м.	Радомишль,	вул.	Мик-
город,	71.Іногородніх	забезпечуємо	місцем	в	гуртожит-
ку	(койко-	067)4116488

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

•	нужны	рабочие	По	обрабоТ.	Древесины,	фасов-
Ка	и	ПерегрузКа	Древес.	угЛЯ.	рабоТа	вахТ.	меТо-
Дом	–	30	КаЛен.Дней	рабоТа	в	ровенсКой	обЛ.,	Пи-
Тание	и	жиЛье	ПреДосТав.	оТДых	межДу	вахТами	
7-14	Дней.	зП	оТ	6000	До	7000	грн.	0504414946

•	 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	 мета-
лу)	 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.Собор-
ності,36	(Синя	прохідна)	0444063626,	0503868659

•	 Оператор виробничої	 лінії	 (машиніст)	 терміново	 за-
прошується	на	постійну	роботу	в	компанію	Аркапласт.	
Г/р	позмінний.	З/п	при	співбесіді	Адреса:	м.	Житомир,	
вул.	Кооперативна,	1	067)7579987Сергей

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

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

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

•	 Оператор станков	 с	 ЧПУ	 на	 плазморез	 и	 на	 гибку	
срочно	 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	язко-
вий.	Гідна	зарплата,	кар	єрний	ріст.	Г/р	обговорюється	
на	співбесіді.	063)5727987,(097)2260181

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

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

•	 Офисный работник	выполняющий	функции	секрета-
ря	требуется	на	постоянную	работу.	Навыки	делового	
общения,	 опыт	 в	 торговле	 приветствуется.	 Контроль-
ное	исполнение	заказов.	Организация	работы	отдела.	
Центр	города.	Достойные	условия	оплаты.	Официаль-
ное	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,	 пи-
тание.	 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	предостав-
ляем.	З/п	от	3500грн.	067)5613223,(066)2653441

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

•	 Офіціанти (-ки)	 (помічники	офіціантів)	потрiбнi	 в	 за-
міську	 резиденцію	 KIDEV	 (Київська	 обл.,	 Бориспіль-
кий	 р-н,	 с.	 Чубинське).	 Вахтовий	 метод	 роботи	 7/7.	
Безкоштовне	 двохразове	 харчування	 та	 проживання.	
098)9899008Тетяна

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

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

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

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

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

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

•	 Охоронець на	роботу	в	охоронну	фірму	Шеріф.	Робо-
та	в	м.Київ.	Вахта	(2/4,7/7,15/15).	Житло	надаємо.	050)4
479108,(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	поверх,	оф.170.	063)8115539,(050)5192401,(068)20
41982

•	 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	
метод	 роботи.	 Проїзд	 та	 проживання	 за	 рахунок	 фір-
ми.	 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.	Прожи-
вання	безкоштовно.	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	працев-
лаштування.	 Забезпечуємо	 спецодяг.	 Робота	 в	 Жито-
мирській	 та	 Хмельницькій	 областях.	 Проживання	 та	
проїзд	за	рахунок	фірми.	З/п	160-200грн/добу	361270,
(097)9061889,(097)5632730
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•	 Охоронці в	охоронну	фірму	 з	перспективою	кар	 єр-
ного	зросту	на	начальника	зміни	та	начальника	охоро-
ни.	З/п:	1900-5000	грн/месяц.	Вахта-14/14	днів.	Робота	
в	 Житомирі	 та	 області,	 м.	 Києві	 та	 області.	 Проїзд	 та	
проживання	 за	 рахунок	 роботодавця.	 Офіційне	 прац	
480113,(096)6796950

•	охоронЦІ	 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.	
Офіційне	працевлаштування.	Своєчасна	виплата	з\п.	м.	
Житомир	та	область	063)2171583,(098)0072505

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

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

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

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

•	 Охоронці Робота	в	м.	Житомирі,	Житомирській	обл.	
Г/р:	1/2	доби	Спецодяг	З/п:	від	180	грн/добу	(своєчасна	
виплата)	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	 ро-
боту	 в	 охорону	 фірму	 "ГЛАД	 ГРУП".Вахтовий	 метод	
роботи	 -	 15/15.Оплата	 від	 150-250	 грн/доба.Доставка	
на	 об'єкти,проживання	 та	 частково	 харчування..Сайт:	
http://gladgroup.com.ua	067)6573806,(073)0311440

•	 Охранник в	 общежитие.	 Возрастных	 ограничений	
нет,	 внимательность,	 дисциплинированность.	 Слеже-
ние	за	порядком.	Г/р	сутки	через	трое.	З/п	3500	грн.	ЦТ	
Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)
5884282,(093)2401847

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

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

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

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

•	 Охранники в	 Реал	 Маркет.	 З/п-по	 договорености,	
официальное	трудоустройство.	За	деталями	обращай-
тесь:	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

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

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

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

•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 постоянную	 рабо-
ту	для	охраны	ресторана	и	магазина.	Работа	только	в	
ночное	время.	З/п	при	собеседовании.	097)4384777На-
тальяВалериевна

•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 постоянную	 рабо-
ту.	 Обьекты	 в	 г.Киев.	 Графики	 работы:	 1/3,	 2/4,	 4/2.	
Вахтовый	метод	работы	7/7,	15/15	суток.	Жильём	обес-
печиваем	бесплатно.	З/п	высокая	и	своевременная.	06
7)6587900,(067)4077279,(099)7078467

•	 Пакувальник -	 укладчик	 на	 виробниче	 підприєм-
ство.Навчаємо.	 Вахтовий	 метод	 роботи	 30/15.	 Опла-
та	 праці	 по	 завершенню	 вахти.	 Надаємо	 житло	 (без-
коштовно).Робота	 в	 м.	 Боярка	 (Київська	 область))	
093)6992141,(096)3979067

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

•	 Пекар на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 мага-
зинів.	 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(	навча-
ємо)	Робота	в	кінці	р-ну	Богунії.	067)7058841АннаВаси-
лівна

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

•	 Пекарь (изготовление	 и	 выпечка	 пирожков)	 в	 мини	
пекарню	(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	тре-
буются	на	работу	в	Коростышевский	р-н	Житомирской	
области.	 Без	 вредных	 привычек.	 Жильё	 предоставля-
ется.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 8000грн	
097)4178848НиколайИванович

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

•	 Пилорамщики на	 постоянное	 место	 работы	 на	
ленточную	 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	
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

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

•	 Повар в	ресторан	за	городом.	Опыт	работы	обязате-
лен.	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	предоставляет-
ся.	050)3108938Анатолий

•	 Повар с	 о/р	 в	 гостинице	 срочно	 требуется	 на	 рабо-
ту	 в	 Киевской	 области.	 Доброжелательность,	 чисто-
плотность.	 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	офи-
циальное	трудоустройство.	093)0394961,(067)9175593

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

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

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

•	 Повара срочно	 требуются	 в	 ресторан	 (центр	 горо-
да).	О/р	желателен.	Г/р	договорной.	Отличные	условия	
работы.	Подвоз	и	питание	за	счет	работодателя	+%	от	
банкетов.	З/п	высокая	421914,(097)6156157,(097)74682
04

•	 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	 пред-
оставляем.	 З/п	 от	 4500грн	 за	 15-ть	 рабочих	 дней	
067)5613223,(066)2653441

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

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

•	 Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	Ста-
більна	 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	 мес-
то	 работы.	 Хорошие	 условия	 труда.	 Высокая	 и	 своев-
ременная	 выплата	 з/п.	 Инагородним	 предоставляем	
жилье.	 Подвоз	 к	 месту	 работы	 за	 счет	 работодателя.	
097)4701101

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

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

•	 Помощник повара	 срочно	 требуется	 на	 постоянное	
место	 работы	 в	 магазин	 Сильпо	 в	 городе	 Житомире.	
График	работы	и	 зароботная	плата	договорные	099)9
439760,(097)7638729,(093)7439137

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

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

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

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

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

•	 Посудомийниця (-ик)	на	постійне	місце	роботи	в	ме-
режу	ресторанів	самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчан-
ня,	харчування,	гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	житло.	
Тел	з	10.00-17.00	по	тел	044)2236851,(098)5611948

•	 Посудомийниця (-ик)	терміново	потрібна	на	роботу	в	
м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	хар-
чування,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2
738128,(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	 зна-
чения	 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	 хлібопе-
карський	цех)	терміново	потрібні	в	ресторан	Пан	Мар-
ципань.	Досвід	роботи	не	має	значення,	проводимо	на-
вчання.	Заробітня	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	визна-
чається	по	результатам	співбесіди	з	керівником	госпо-
дарства	067)4673812Леся

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

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

•	 Працівники для	ручної	обробки	птахів	у	забійний	цех(	
Київська	 область.,	 с.Лукаші).	 Інагороднім	 надається	
гуртожиток.	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	три-
разове	харчування.	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.	Офици-
альное	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	 подроб-
ной	 информации	 звоните:	 Пн.-Пт.	 с	 9:00	 до	 18:00	
063)5123471Людмила

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

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

•	 Прибиральники запрошуються	 на	 роботу	 в	 Мега-
Маркет	(м.	Киiв.,	вул.	Горького,	50).	Г/р	5/2,	4/4,	7/7,	3/3.	
Надаємо	гуртожиток,	забезпечуємо	формою	та	харчу-
ванням.	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	
ресторанів	 самообслуговування	 в	 м.	 Київ.	 Навчання,	
харчування,	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	затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	про-
живання.	045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

•	 Прибиральники Стабільна	зарплата,	 оплата	прожи-
вання	та	проїзду.	Робота	в	м.	Київ	097)3403939,(066)34
03939,(073)3403939

•	 Прибиральники, оператори	підлогомиючих	машин	в	
м.	 Київ.	 Висока	 оплата.	 Житло.	 Оплата	 проїзду	 до	 м.	
Київ.	0954775285,0633254512

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

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

•	ПровоДимо	набІр	ПерсонаЛу	До	КЛІнІнговІй	Ком-
ПанІї	Києва.	ПрибираннЯ	в	Торгово-розважаЛьних	
ЦенТрах,	фІТнес-ЦенТрах,	суПермарКеТах.	ПозмІн-
но.	зарПЛаТа	вчасно.	ДоПомагаємо	з	ПосеЛеннЯм.	
оПЛачуємо	 ПроїзД.	 ПЛаТимо	 щоДнЯ.	 0984696003,	
0952039642,0634981819

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

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

•	 Продавец канцелярских	товаров	требуется	на	посто-
янную	работу.	Знание	компьютера.	Г/р	 с	8.00-20.00,	4	
дня	рабочие,	2-	выходных.	З/п	от	100-400грн/день.	Офи-
циальное	трудоустройство	097)4732914

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

•	 Продавец сантехники.	 Ответственность,	 развитые	
коммуникативные	 навыки.	 Консультирование	 и	 обслу-
живание	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	552
086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Продавец 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

•	 Продавец срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	
работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	
работы	и	зароботная	плата	договорные	099)9439760,(0
97)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	Вакан-
сия+	Адрес:	ул.	Небесной	Сотни,	42,	2-й	этаж.	Трудоу-
стройство	бесплатное	063)4459909,(067)4545292
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•	 Продавец-консультант в	 магазин	 обуви.	 Опыт	
работы	 необязателен,	 официальное	 трудоустройство.	
Заработная	плата	при	собеседовании	068)6374688

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

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

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

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

•	 Продавець продовольчих	 товарів,	 фрукти	 (цитрус)	
терміново	потрібен	в	кіоск.	Д/р	бажаний.	Навчання	без-
коштовне.	 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.	Заробіт-
ня	плата	висока.	096)3519420

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

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

•	 Продавцы продовольственной	 группы	 товара	 сроч-
но	 требуются	 на	 постоянную	 работу.	 Знание	 кас-
сового	 аппарата,	 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	 горо-
де	 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.	
Отсутствие	вредных	привычек.	З/п	от	3200грн	Офици-
альное	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	 по-
стоянную	работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	
еженедельно.	Жильём	обеспечиваем.	067)4090801,(09
6)8785874,(093)3522103

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

•	 Прораб із	своїми	бригадами	у	м.Київ	 (встановлення	
бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальтування).	 Надається:	
Робочий	 автомобіль	 з	 інструментом,	 телефон,	 спецо-
дяг,	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	 общежи-
тие,	 спецодежда,	полный	соцпакет	E-mail:	 pmc-6@ukr.
net.	 Киевская	 обл.,	 Бородянский	 р-н,	 пгт	 Немешаево.	
Отдел	кадро	045)7741282,(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 странах зап. еропы, сканд., сша, кана-
да, израиль и др. на разл. Вакансии (строит-Во, 
семьи, ферм-Во, рыбоконс. и судорем. заВоды, 
отели, рестораны, супермаркеты, разнораб. и 
др. з/п от 25000 до 135000 грн. проезд за счет 
работод., Возможно пол. В 0674394834

•	 Работа в	 США	 по	 контракту:	 отели,	 АЗС,	 строи-
тельство,	 семьи,	 супермаркеты,	 з/п	от	50000грн.,	 про-
живание,	 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	
доход,	 выплаты	 ежедневные,	 з/п:	 2000-5000	 грн	 в	 не-
делю.	Жилье	предоставляем.	Гибкий	индивидуальный	
график.	098)4114444,(099)4379911

•	 Работа В'	язальниця.	З/п	до	5000	грн.	Робота!	У	звяз-
ку	 з	 розширенням	 в-ва	 (шкарпетки)	 терміново	 прово-
диться	набір	співробітників.	Д/р	необовязковий.	Навча-
ємо.	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,	 запро-
шуються	 в	 центр	 із	 лікування	 безпліддя,	 взяти	 участь	
в	програмах:	донації	яйцеклітин	(6000-10000	грн),	суро-
гатного	 материнства	 (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	 -	вознагражде-
ние	 до	 350000	 грн,	 донации	 яйцеклеток	 20000-25000	
грн.	Ежемесячно	дополнительно	6000	грн.	Бесплатные	
мед.обследования,	расходы	на	проезд.	Лиц.	МОЗУ	АВ	
№554391	от	095)4231669,(097)1398486

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

•	 Работа 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,	спецо-
дежда	063)8036907,(066)5964073,(067)5747418

•	 Работа Оператор	 виробничої	 дільниці	 на	 виробниче	
підприємство.	 Вахтовий	 метод	 роботи	 30/15.	 Опла-
та	 праці	 по	 завершенню	 вахти.	 Надаємо	 житло	 (без-
коштовно).	 Робота	 в	 м.	 Боярка	 (Київська	 область)	
096)3979067,(093)6992141

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

•	 Работа Оператори	 складально-пакувальної	 машини	
терміново	потрібені	в	ПАТ	ЗЗБК	ім.	С.Ковальської.	Офі-
ційне	працевлаштування.	Заробітна	плата	від	10000грн	
Соцпакет,	надаємо	житло.	044)2390784,(050)3863138

•	 Работа по	уходу	за	пожилыми	людьми!	ЗП	достойная.	
Наличие	медицинского	образования	и	опыта	работы	по	
уходу	приветствуется.	Проживание	и	питание	-	бесплат-
но.	0682159857

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

•	 Работа Работа	 с	 возможностью	 карьерно-
го	 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	 с	 Проживанием.	 в	 Кафе	 нужны:	 Повар,	
ПомощниК	 Повара,	 бармен,	 офиЦианТ,	 ПосуДо-
мойщиЦа-уборщиЦа.	0661443318,0970250911

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

•	 Работа Сотрудницы	(ки)	на	предприятие	по	изготов-
лению	бумажных	мешков	067)9892244,(063)6866645

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

•	 Работа Технолог	 в	 компанию	 ЧАО	 ПМК-6	 Полесь-
ксельстрой.	 Профессионалам	 своего	 дела-	 з/п	 от	
15000грн.Всем	 предоставляется	 общежитие,	 спецо-
дежда,	 полный	 соцпакет	 E-mail:	 pmc-6@ukr.net.	 Киев-
ская	обл.,	Бородянский	р-н,	пгт	Немешаево.	Отдел	ка-
дров:	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-
строительную	 компанию	 в	 г.	 Киев.	 Вахтовый	 метод	
работы.	 З/пл	 сдельная,	 от	 6000	 грн.	 067)6575247Тим-
офей

•	 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.	
Дополнительная	 информация	 при	 собеседовании.	
098)0158798

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

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

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

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

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

•	 Раздатчики листовок	срочно	требуются	на	постоян-
ную	работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еже-
недельно.	Жильём	обеспечиваем.	067)4090801,(096)87
85874,(093)3522103

•	 Разнорабочие (мужчины/женщины)	 срочно	 требу-
ются	на	постоянную	работу.	О/р	обязателен.	Хорошие	
условия	работы.	Вахтовый	метод	работы.	Общежитие	
предоставляем.	 З/п	 2	 раза	 в	 месяц,	 своевременная	
068)7106266Александр

•	 Разнорабочие (строители)	 для	 благоустройства	 по-
мещения	 и	 територии	 (ремонтные	 работы)	 требуется	
на	 мебельное	 производство.	 096)3232588АллаАнато-
лиевна

•	 Разнорабочие Г/р	 24/48	 часа.	 Физическая	 работа.	
Хорошие	условия	работы.Умеющие	и	желающие	рабо-
тать!	097)4669722Виктор

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

•	 Разнорабочие на	рыбное	п-во(Киевская	обл.,	Борис-
польский	р-н.,	 с.Счасливое).	 Г/р	5/2	и	сменный.	Пред-
оставляются:	Развозка	и	вкусные	обеды,	жилье	иного-
родним,	спецодежда.	067)5747418,(066)5964073,(063)8
036907

•	 Разнорабочие на	 стройку	 в	 компанию	 ЧАО	 ПМК-6	
Полеськсельстрой.	 Профессионалам	 своего	 дела-	 з/п	
от	 15000грн.Всем	 предоставляется	 общежитие,	 спе-
цодежда,	 полный	 соцпакет	 E-mail:	 pmc-6@ukr.net.	 Ки-
евская	 обл.,	 Бородянский	 р-н,	 пгт	 Немешаево.	 Отдел	
кадров	050)3512471,(050)6664040,(099)6878757

•	 Разнорабочие по	 уходу	 за	 растениями(саженцами)	
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

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

•	 Разнорабочие срочно	требуются	на	постоянное	мес-
то	 работы.	 Наличие	 водительских	 прав	 кат.	 В,	 С.	 За-
роботная	плата	почасовая(в	зависимости	от	работы	и	
количества	сделанного).	096)5922911,(099)7089065,(09
3)4202311Вад

•	 Разнорабочие срочно	 требуются	 на	 производство	
древесного	 угля.	 Без	 о/р.	 Работа	 в	 Белоцерковском	
р-не,	 Киевская	 область.	 Жильё	 предоставляем	 бе-
сплатно.	З/п	5000-6000грн	067)6933356Роман

•	 Разнорабочие требуются	 для	 разборки	 зда-
ний	 (демонтаж	 зданий).	 Жилье	 предоставляем	 бе-
сплатно.	 Питание	 организованное.	 З/п	 высокая.	
050)2060173,(097)4372757

•	 Разнорабочие требуются	на	производственое	пред-
приятие.	З/п-	от	2000	грн	в	неделю.	Работа	за	городом.	
Предоставление	жилья	068)7482606

•	 Разнорабочие требуются	на	строительство	в	г.	Одес-
се.	З/п	высокая.	Официальное	трудоустройство.	Жилье	
предоставляем	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	предпри-
яти	067)2802066,(098)4546946

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

•	 Распиловщик на	ленточную	пилораму	срочно	требу-
ется	на	постоянную	работу.	О/р	обязателен.	Хорошие	
условия	работы.	Вахтовый	метод	работы.	Общежитие	
предоставляем.	 З/п	 2	 раза	 в	 месяц,	 своевремення.	
068)7106266Александр

•	 Реставратор на	 виробниче	 підприємство.Навчаємо.	
Вахтовий	метод	роботи	30/15.	Оплата	праці	по	завер-
шенню	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-	то-
варну	 ферму	 (в	 с.Старе,	 Бориспільського	 р-ну	 у	 Київ-
ській	області).	За	потреби-	житло.	067)7664854

•	 Різноробочі на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	
за	домовленістю	095)2806719,472064,(095)2831112

•	 Різноробочі на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жито-
мирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	
за	домовленістю	472064,(095)2806719

•	 Різноробочі на	підприємство	на	постійну	роботу.	Ро-
бота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	обговорюються	по	теле-
фону	або	при	співбесіді.	068)9562918

•	 Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.	
068)5945636

•	 Робітники виробничих	 професій.	 Провідний	 європ.	
виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відряд-
но-преміальна.	Офіц.	працевлаш.	Холостякам	–	сприян-
ня	в	поселенні.	Робота	в	м.Боярка,	вул.Соборності,	36	
(Синя	прохідна)	0444063626,	0503868659

•	 Робітники у	 м.Київ	 для	 виконання	 дорожніх	 робіт.	
Встановлення	 бордюрів	 та	 поребриків,	 асфальтуван-
ня.	 Надається:	 інструмент,	 спецодяг,	 житло.	 З/п	 від	
7000грн.	098)9061029,(050)3398421,(066)8393711

•	 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	під-
тримка.	Деталі	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	производ-
ство	строительных	материалов	в	цех	по	металлообра-
ботке.	Оплата	достойная.	Жильё	предоставляем.	Мес-
то	работы:	г.Киев,	г.Ирпень,	г.Буча	050)4237887
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•	 Рыбообработчик на	 новое,	 современное	 рыбное	
производство(Киевская	 обл.,	 Бориспольский	 р-н.,	
с.Счасливое).	 Г/р	 5/2	 и	 сменный.	 Предоставляются:	
Развозка	и	вкусные	обеды,	жилье	иногородним,	спецо-
дежда.	067)5747418,(066)5964073,(063)8036907

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

•	 Санитарка-уборщица в	 медицинский	 центр.	
Возрастных	 ограничений	 нет,	 активность,	 трудолю-
бие.	 Уборка	 кабинетов,	 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	рассад-
ник	(Киевская	обл.).Жилье	с	удобствами.Наличие	ксеро-
копий	паспорта	и	кода.	Ранее	судимых	просьба	не	беспо-
коить.	З/п	от	3500	до	6500грн	095)3693839,(097)9446264

•	 Сапожник верха	 обуви.	 Зароботная	 плата	 высокая	
(своевременная	еженедельная	оплата).	Работа	в	г.	Жито-
мир	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	 изделий	 срочно	 требуется	 в	 Киевскую	 об-
ласть.	 Без	 в/п.	 Возможно	 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-Биз-
нес,	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	
Сервис.	 З/п	 высокая.	 Возможно	 без	 о/р	 (предоставим	
обучение).	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	360575,(067)9892419

•	 Слесарь Реставрация	 оборудования	 бывшего	 в	 упо-
треблении	 (дробилки,	 грануляторы).	 Ответственность,	
дисциплинированность.	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	силі-
катних	виробів.	Графік	роботи	на	заробітня	плата	при	спів-
бесіді.	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.Ба-
ранова,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

•	 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,	Київ-
ська	 обл.	 Можлива	 робота	 вахтовим	 методом.	 Виплата	
з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	про-
живання.	045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

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

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

срочно требуется региональный предстаВи-
тель для работы с людьми и документами. 
оформление догоВороВ и услуг по територи-
альности. требоВания: порядочность, отВет-
стВенность, пунктуальность, наличие офис-
ного помещения, оборудоВания (компьютер и 
интернет обяз 0957762877

•	 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)7322397Миха-
ил

•	 Столяр-верстатник на	постійне	мiсце	роботи.	Можли-
ве	 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.	Опла-
та	достойная.	093)5106234

•	 Строительные рабочие	 для	 доукомплекта-
ции	 строительных	 бригад.	 Без	 вредных	 привычек	
098)1512382

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

•	 Стропальник на	підприємство	в	м.Київ.	Заробітня	пла-
та	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	
співбесіді.	063)5727987,(097)2260181

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

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

•	 Токар 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)7733
665

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

•	 Торцовщик (мужчины/женщины)	 срочно	 требует-
ся	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 обязателен.	 Хорошие	
условия	 работы.	 Вахтовый	 метод	 работы.	 Общежи-
тие	предоставляем.	З/п	2	раза	в	месяц,	своевремення.	
068)7106266Александр

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

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

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

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

ТребуеТсЯ	 ПроДавеЦ	 не	 ПроДовоЛьсТвенных	
Товаров.	 сТабиЛьнаЯ	 и	 своевременнаЯ	 з\П	 оТ	
4000грн.	гибКий	графиК	067-906-83-71	ирина

•	ТребуюТсЯ	охранниКи	на	вахТу	в	г.Киев!!!	Прожива-
ние	 и	 ПиТание	 за	 счеТ	 КомПании,	 ПреДосТавЛЯеТсЯ	
форма.	зП	оТ	4000	грн.	0675268435

•	ТребуюТсЯ	 уборщиКи	 в	 г.Киев!	 рабоТа	 ПосменнаЯ,	
смены	Дневные	и	ночные	(на	выбор),	Помощь	с	жи-
Льем.	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

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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•	 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

•	 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,робочий	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 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

•	 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,	
достойную	оплату	труда,	социальный	пакет	Иногородним	
предоставляется	жилье	067)3748393

2. НеРухомість 

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

2.8. 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.новограД-воЛынсКий.	 Цена	 1	 400	 000	 грн.	
0932559959

•	ПроДам	 1-но	 эТажный	 Дом,	 ТерноПоЛьсКаЯ	
обЛ.,	 КременеЦКий	 р-н,	 с.ЛосЯТин.	 Цена	 240	 000	
грн.	0992635113

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	 56со-
ток	і	при	ній	старенька	хатинка.	0684431879Надія

2.14. Продам Комерційна 
•	ПроДам	 Кафе,	 бар,	 ресТоран,	 2/2	 эТажей,	
873м/0м/0м,	ровенсКаЯ	обЛ.,	с.гороДище.	Цена	11	
528	150	грн.	0971144754

2.16. Здам в оренду 
•	зДам	в	оренДу	або	ПроДам	буДиноК	с.КЛІТчин.	
ЛІТнЯ	КухнЯ,	банЯ,	євроремонТ,	33	соТ.	земЛІ.	всІ	
умови	ПроживаннЯ.	ЦІна	ДоговІрна.	0673911769

•	зДаю	ПоДобово	1-КІм.Кв.	гарЯча	воДа,	КабеЛьне	
Тб.	р-н	авТовоКзаЛу.	0977228822,0665711000

•	ПоДобово	2-х	КІм.	Кв.	VIP-КЛасу,	євроремонТ,	в	
ЦенТрІ	 мІсТа,	 250грн/Доба.	 виПисую	 ДоКуменТи.	
0665711000,0977228822

•	ПроДам	 або	 зДам	 буДиноК	 с.ЛевКІв.	 Поруч	 ЛІс,	
рІчКа,	 неДаЛеКо	 зуПинКа.42	 соТ.	 земЛІ.	 ЦІна	 До-
говІрна.	0673911769

3. авто 

3.3. автомобілі. Куплю 

Викуп аВтомобіліВ будь-яких марок, В будь-
якому стані, після дтп, не розмитнені, про-
блемні. дорого. 0976484669,0635852350

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

•	заПчасТини	До	с/г	ТехнІКи	(новІ)	Та	Привезу	на	
замовЛеннЯ	 б/в	 заПчасТини	 євроПейсьКого	 ви-
робниЦТва,	 а	 ТаКож	 ПоДрІбнювач	 (сІчКарнЯ)	 До	
КомбайнІв.	0505176722,воЛоДимир

•	 Комбайни 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,	 копач-
ки,	 плуги,	 ін.	 с/г	 техніка,	 доставка.	 (050)6905983,	
0966809590,0969302249

•	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

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

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 

•	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

4.22. 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

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

пп фонтан: буріння, ремонт, тампонаж сВерд-
лоВин на Воду, монтаж насосного обладнан-
ня. 0677855628,0677723483

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

5. меДиЦиНа 

5.2. медичне обладнання і матеріали. 
Продам 

•	 Міноксидил-шампунь проти	випадання	волосся	у	бо-
ротьбі	зі	спадковим	облисінням!	555грн/чол,	444грн/жін.	
http://tele.in.ua,	0971738255

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кВаліфікоВана гарантоВана допомога В 
отриманні кредиту. пропозиції для нео-
фіційно працеВлаштоВаних з чорним 
списком. 12% річних. Max. 450000 гриВень. 
0993337916,0681458367

•	 Позика від	 10	 тис.	 до	 100	 тис.	 грн,	 12-14%,	 до	
8	 років,	 по	 всій	 Україні.	 Кредитна	 історія	 не	 грає	
ролі.	 Ліц.	 НБУ	 №249	 від	 17.11.2011.	 068-263-43-06,	
0669548350,0636722493



22 Середа, 3 травня 2017www.20minut.ua Бізнес

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.

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

•	ПриваТна	ПозиКа	ПІД	18%	рІчних	До	420	Тыс.	грн.	
0669539618,0687525040

приВатний займ. позики Від 10 000 до 3 000 
000 грн. через нотаріальне оформлення 
під 35% річних. Вигідно, просто, реально. 
0956910963,0988068438

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

•	грузоПеревозКи	 ПесоК,	 щебень.	 вывоз	 мусора	
авТомобиЛЯми	зиЛ,	Камаз.	0969524540

6.13. Ремонт техніки 

ремонт холодильникіВ, заміна комплектую-
чих, запраВка. якість, гарантія. Виїзд по облас-
ті. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	анТени	 суПуТниКовІ.	 бІЛьше	 100	 КанаЛІв.	 ПІД-
КЛюченнЯ	 По	 жиТомиру	 Та	 обЛасТІ.	 гаран-
ТІЯ,	 обсЛуговуваннЯ,	 ПрошивКа	 Та	 ремонТ.	
м.жиТомир,	 вуЛ.вІТруКа	 17б.	 сЦ	 ПоЛІссЯ	 net.	
0963607722,0933129393,449131

допомога і рішення Всіх проблем: бізнес, 
кар`єра, особисте життя, людські заздрощі. 
результатом будете задоВолені. 0989510583ка-
терина

•	 Зрізаємо дерева	 у	 важкодоступних	 місцях.	 По-
слуги	 спецтехніки:	 вишка,	 маніпулятор,	 кран,	 інше.	
0973266874

компанія "лемар" надає консультації з отри-
мання робочої Візи та підбору Вакансії В поль-
щі (з/п Від 13 000грн до 30 000 грн). безкоштоВна 
консультація. 0506851660, 0939031227,0973843973

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

консультація та допомога на Відстані В склад-
них сімейних обстаВинах, Вирішення шлюбних 
Відносин. допомога В бізнесі, кар`єрі, особис-
тому житті, на успіх. допоможу поВернути 
кохану людину - збережу сімейне Вогнище. по-
стаВлю захист. 0689389199

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

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

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

8. РіЗНе 

8.5. Продукти харчування. Продам 
•	 Продам вироби	макаронні,	фасовані	та	вагові.	Крупи,	
фасовані	та	вагові.	0673836723

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

•	 Продам висівку	ячмінну,	кормосуміш	ячмінну	(борош-
но	 ячмінне	 11%,	 борошно	 21%,	 висівка	 ячмінна	 68%).	
0673836723

•	ПроДам	саДжанЦІ	морозосТІйКих,	самозаПиЛь-
них	КІвІ,	гранаТу,	 Інжиру.	саДжанЦІ	черенКованІ,	
вирощенІ	в	КонТейнерах.	0997982988

•	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.

8.13. 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

8.23. інше. Продам 

•	заДЛЯ	 усПІху	 вашого	 заКЛаДу!	 ЯсКравІ,	 ЯКІснІ,	
вишуКанІ,	вигІДнІ!	ПаПеровІ	Та	ПЛасТиКовІ	сТаКа-
ни,	 КришКи,	 ТрубочКи,	 мІшаЛКи.	 Кава,	 Та	 все	 До	
неї:	сироПи,	ТоПІнги,	зефІр.	PetroVka-horeca.com.
ua	0674697103вІКТор.

•	ПроДаєТьсЯ	 аПараТ	 ДЛЯ	 ТаТуажа	 б/у	 meI-
cha-3000.	сТан	вІДмІнний	ПЛюс	ПІгменТи.	зверТа-
ТисЯ	за	0633970879,0960972003.оЛьга

устаноВка по переработке б/у резины отече-
стВенного про-Ва "бкр 003-01(05)". мощность 
- 1 т сырья/сут. из 1т б/у резины на Выходе 
получается 350л жидкого печного топлиВа, 
0,5т Высокоуглеродистого тВёрдого остатка 
для сжигания В котлах и 50 кг металла (корд 
0677385700,0935765640

8.24. інше. Куплю 
•	 Купим лист,	трубу,	круг.	Б/у,	лежалый.	050)5442769

•	 Купим редукторы,	 электродвигателя,	 тельфера	
050)5442769

•	 Куплю марки,	 альбомы	 для	 марок,	 а	 также	 дру-
гую	 филателистическую	 продукцию.	 Куплю	 монеты	 и	
бумажные	деньги.	0637610940,0506389475

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Редукторы, мотор-редукторы,	ел.двигатели	Покупа-
ем	складского	хранения	и	б/у.	0685456505



23 Середа, 3 травня 2017www.20minut.ua

3 травня 2017 р.
№ 16 (632)

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

Видавець – ПП “ЄВА-ІНФО”; адреса: 10013, 
м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Верстальник: 
Олег Щербінський
Головний редактор:
Дар’я Гончарова
тел.: 0 (50) 718-04-32
директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com

Віддруковано в друкарні
ТоВ “Прес корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця, 
вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №170416
Передпл. індекс: 08976

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з 
редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агент-
ством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації

3
травня
середа

4
травня
четвер

5
травня

п’ятниця

6
травня
субота

7
травня
неділя

8
травня

понеділок

9
травня

вівторок

+ 7°
+ 19°

 + 10°
+ 20°

+ 11°
+ 19°

+ 11°
 + 20°

+ 13°
+ 16°

 + 10°
+ 12°

+ 5°
+ 10°

748 745 744 741 736 731 739
ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ ТИск, ММ

гороскоп	на	тиждень	3	-	9	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
Перед вами «вима-

люються» сприятливі 
можливості у профе-

сійній сфері.
ТЕЛЕЦЬ
Ваш авторитет ви-

знають друзі та ділові 
партнери, а от з керівництвом 
та державними органами 
будьте «на сторожі».

БЛИЗНЮКИ
Раніше ропоча-

ті справи, які досі 
пригальмовували, почнуть 
успішно просуватися. 
З’явиться нагода вирішити 
на свою користь складне 
питання.

РАК
Хочекте конкрет-

них результатів? 
Складіть детальний план за-
вдань і зустрічей та намагай-
теся не змінювати жодного з 
пунктів.

ЛЕВ
Вам настав час 

звільнитись від чужих 
проблем. Одразу ж з’явиться 
час зайнятися своїм життям та 
відпочинком.

ДІВА
На роботі поста-

райтесь не привертати 
до себе зайвої уваги. Є можли-
вість одержати довгоочікувану 
звістку від далеких родичів або 
друзів.

ТЕРЕЗИ
Цього тижня мож-

ливі зміни як в осо-
бистих, так і в професійних 
справах. Не будуйте надто не-
реальних та глобальних планів.

СКОРПІОН
Упевненість у 

власних силах, пози-
тивний настрій та оптимізм 
допоможуть завоювати при-
хильність навколишніх і зміц-
нити своє кар’єрне становище.

СТРІЛЕЦЬ
Зараз мусите зо-

середитися на одній 
головній меті, тоді вона стане 
ближчою до вас. Можливі пев-
ні труднощі зі старими ділови-
ми партнерами.

КОЗЕРІГ
Наближається пе-

ріод, сприятливий для 
рішучих дій та помітних змін. 
Бажано позбутися вантажу 
дрібних невирішених проблем.

ВОДОЛІЙ
Періодично до-

ведеться виправляти 
помилки, переробля-

ти частину нібито готових за-
вдань, повертатися до відкла-
дених справ.

РИБИ
Нічого поки що 

не обіцяйте, бо вико-
нання тих обіцянок вимага-
тиме від вас великих зусиль 
та витрат. 

Вважається, що 
борщ отримав назву 
від рослини, яка зараз 
відома як сибірський 
борщівник. Раніше ця 
рослина називалася 
«борщ» і була осно-
вним інгредієнтом 
супу, а потім поступо-
во зникла з викорис-
тання. Отже, представ-
ляємо вам цікаві факти 
про український борщ.

�● На честь борщу було на-
зване маленьке містечко Борщів, 
розташоване на Тернопільщині.

�● Крім українців, борщ вва-
жають своєю національною 
стравою росіяни, поляки, біло-
руси, а також литовці. Примітно, 
що кожен народ має свої особли-
вості приготування борщу.

�● У національних кухнях 
країн Заходу борщ відсутній. 
Культурний шок американ-
ця, який вперше спробував 
борщ, обіграний в комедії 
«Поліцейська академія 7: Мі-
сія в Москві».

�● Традиційна страва слав’ян 

(переважно східних; основна 
перша страва української кухні).

�● Пізніше борщ готували 
на буряковому квасі: його роз-
бавляли водою, суміш заливали 
в глиняний горщик або чаву-
нець і доводили до кипіння. В 
окріп клали нарізаний буряк, 
капусту, моркву і інші овочі, й 
ставили горщик у піч. Зварений 
борщ солили і заправляли.

�● З борщем пов’язано багато 
повір’їв. Наприклад, вважалося, 
що з парою від борщу відлітає 
душа небіжчика. Тому він є тра-
диційною стравою на україн-
ських поминках.

цікаві факти про український борщ



«Ода радості»
10 травня
Початок 

о 19.00

«Жінка в style JAZZ»
12 травня
Початок 

о 19.00

«Аладдін »
13 травня
Початок 

о 12.00

«Зовсім інші»
13 травня
Початок 

о 19.00

Казка «Теремок»
6 травня
Початок 

об 11.00 та 13.00

Казка «Кришталевий 
черевичок»

7 травня
Початок 

об 12.00 та 14.00

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
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Моя дівчина - монстр
Жанр: комедія, фантастика
Життя Глорії не можна назвати лег-

ким. Вона вже довгий час без роботи, а 
хлопець вигнав її з дому. Глорія повинна 
кинути життя в Нью-Йорку і переїхати в 
своє рідне містечко. У цей же час в Сеу-
лі, столиці Південної Кореї, гігантський 
монстр руйнує будівлі. Дівчина спочатку 
не надає значення цій події, але з часом 
розуміє, що пов'язана з монстром. Гло-
рія повинна врятувати безліч людей від 
цього чудовиська, хоча вона сама і є цей 
монстр. Треба взяти його під контроль...

Таємний агент
Жанр: бойовик, трилер
Найкращий таємний агент ЦРУ при-

буває на допит підозрюваного з однієї 
складної справи. Під час допиту дівчина 
розуміє, що її підставили, і що вона знахо-
диться в небезпеці. Від своїх друзів, яким 
довіряє, героїня дізнається, що на столицю 
Великобританії, місто Лондон, готується 
великий теракт – атака біологічною збро-
єю. Дівчина мало того, що повинна вря-
тувати мільйони людей, вона зобов'язана 
вичислити, хто її підставив. Допомогти їй 
можуть тільки кілька друзів. Але хто з них 
дійсно її друг, а хто зрадник? Покаже час...

Житомирський драмтеатр Житомирський ляльковий театр

Житомирська обласна філармонія


