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«Житомир» продадуть 
з аукціону? 

Як змінилися соціальні виплати після 
підняття прожиткового мінімуму

Закон для обраних: родина Зубка
розширила бізнес шляхом 
приватизації тимчасової споруди

с. 7

Ми Створюємо Комфорт
Київська, 79, офіс 412

098 835 00 01   063 502 44 34

3D панелі та гіпсова
декоративна плитка
Меблі та дизайн інтер’єру

Будівельні та ремонтні роботи під ключ
Цегла
Ковані вироби

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ 1+1=3

000 грн

22500 грн

36500 грн

50500 грн

000 грн

22500 грн

36500 грн

50500 грн

www.fielmann.uawww.fielmann.ua

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

Слідчі прокурату-
ри Житомирщини 
закінчили розсліду-
вання у справі за-
ступника КП «Парк» 
Вадима Поповіченка 
за фактом одержання 
ним хабара у розмірі 
60 тис. грн.

Нагадаємо, що 13 берез-
ня слідчі прокуратури області 
спільно зі спецпідрозділом «К» 
регіонального Управління СБУ в 
ході проведення слідчих дій за-
тримали заступника директора 
КП «Парк» Житомирської місь-
кради під час одержання ним  
20 тисяч гривень хабара.

Як встановили правоохорон-

ці, чиновник наполегливо про-
понував директору товариства 
з обмеженою відповідальністю 
дещо незаконну «угоду»: обіцяв 
залучити його до виконання 
субпідрядних робіт на об’єктах 
комунальної власності, які мали 
проводитися коштом міського 
бюджету, в обмін на «матеріаль-
не заохочення».

Таким чином посадовець 
регулярно отримував від 10 до 
30 % «відкату» від підприємців 
за гарантування бути підряд-
ником з проведення робіт на 
об’єктах, що перебувають на 
утриманні комунального під-
приємства. Попередньо опера-
тивники спецслужби «нараху-
вали» одержання посадовцем 
хабара на 40 тисяч гривень.

Нині ж слідчим відділом 
прокуратури Житомирської об-
ласті вже закінчено досудове 
розслідування у справі Попові-
ченка за фактом неодноразового 
вимагання та одержання ним не-

правомірної вигоди, а саме – по-
садовець двічі отримав хабарі на 
загальну суму 60 тис грн від міс-
цевого приватного підприємця 
за сприяння у залученні до ви-
конання субпідрядних робіт на 
об’єктах комунальної власності.

Протягом досудового розслі-
дування підозрюваний Попові-
ченко перебував під домашнім 
арештом і був відсторонений від 
посади.

Нині обвинувальний акт у 
кримінальному провадженні 
за ч. 3 ст. 368 КК України уже 
скеровано до суду для розгляду 
по суті. Згідно з санкцією стат-
ті, хабарнику «світить» позбав-
лення волі на строк від п’яти до 
десяти років з позбавленням 
права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльніс-
тю на строк до трьох років, з 
конфіскацією майна.

Публічне обвинувачення у 
суді забезпечуватиме прокура-
тура Житомирської області.

Анастасія Кузьмич

У Житомирі  
1 травня увімкнули 
фонтани. Однак не 
всі водограї цьогоріч 
радуватимуть горо-
дян красою та прохо-
лодою.

В обслуговуванні комуналь-
ного підприємства «Житомир-
водоканал» 6 міських фонтанів, 
які знаходяться на балансі мерії. 
Сюди відносяться 3 фонтани 
на Старому бульварі (навпроти 
школи № 12, агроуніверситету 
і «Каскад»), на Новому бульварі 
(біля кінотеатру «Жовтень») на 
майдані Соборному та на Вітру-
ка («Космонавт»).

З усього переліку цього-
річ «обезводненим» лишиться 
один – той, котрий знаходиться 
навпроти агроуніверситету на 
Старому бульварі, 2. Як поясни-
ли у прес-службі «Житомирво-
доканалу», наразі він знаходить-
ся в неробочому стані, оскільки 
міська рада вирішує питання 
щодо його реконструкції.

Стосовно ж решти фонта-
нів, то до початку сезону на цих 
об’єктах провели капітальний 
ремонт, для якого профільне ко-
мунальне підприємство закупи-
ло матеріалів на суму 55 700 грн. 
Відзначимо, що в цю суму вхо-
дять і матеріали на обслугову-
вання фонтанів.

Однак уважний читач помі-
тить, що у вищезгаданому пере-
ліку жодного разу не згадано ще 
один фонтан – невеликий, але 
дуже очікуваний. Це – фонтан на 

Михайлівській. Усі сподівалися, 
що до святкування Днів Євро-
пи у Житомирі 19-20 травня на 
оновленій пішохідній вулиці за-
працює й оновлений фонтан.

В «очікуванні дива» ми по-
цікавилися у «Житомирводо-
каналі», коли ж, нарешті, пла-
нують увімкнути цей фонтан, 
на що отримали відповідь, що 
комунальне підприємство да-
ний об’єкт не обслуговує. Втім, 
до свята ще аж (!) півтора тижні. 
Може встигнуть?

Анастасія Кузьмич

Уже незабаром 
житомиряни купу-
ватимуть квитки на 
атракціони в жито-
мирських парках 
через термінали  
або ІВох.

Відповідне доручення під 
час позачергового засідання Жи-
томирського міськвиконкому 4 
травня керівництву парка дав 
мер Сергій Сухомлин.

«Міський голова доручив у 
місячний термін встановити ІВох 
або термінали на території кому-
нального підприємства "Парк". 
На даний момент шукатимемо і 
розглядатимемо пропозиції, які 
будуть для підприємства най- 
вигідніші», – прокоментувала 
в.о. директора підприємства 
Ольга Кузьмінська.

За словами очільниці 
КП «Парк», питання встанов-
лення автоматизованого про-
дажу квитків на атракціони не 
нове і піднімалося починаючи 
з 2016 року. Однак чиїм коштом 
впроваджуватимуться дані інно-
вації – з міського бюджету чи за 
рахунок самого підприємства – 
поки що невідомо.

На майдані Коро-
льова у Житомирі 
7 травня кількасот 
містян прощалися з 
бійцем 95-ї бригади 
Валентином Коваль-
ським.

Влітку 2014 року під час 
бою військовослужбовець 
отримав важке поранення в 
живіт, після якого переніс 7 
складних операцій в Україні, 
але стан бійця стрімко по-
гіршувався.

Протягом усього часу укра-
їнці боролися за життя Вален-
тина – разом з благодійним 
фондом братів Кузьміних вда-
лося зібрати 125 тисяч доларів 
на курс лікування в ізраїль-

ській клініці, завдяки чому 
десантник став на ноги. Після 
успішного лікування боєць 
навіть повернувся до занять 
кікбоксингом й мріяв знов ста-
ти до лав своєї 95-ї бригади.

Однак 5 травня життя 
25-річного Валентина Ко-
вальського несподівано обі-
рвалося. За словами друзів і 
волонтерів, котрі займалися 
збором коштів на реабіліта-
цію бійця, він до останньо-
го любив життя і залишався 
справжнім патріотом.

9 травня Валентину мало 
б виповнитися 26 років. Піс-
ля урочистого прощання на 
майдані Корольова десантни-
ка поховали на Смолянському 
військовому кладовищі у Жи-
томирі. Хлопець був єдиним 
сином у батьків. У бійця ли-
шилася маленька донечка.

За місяць квитки на 
атракціони в житомирських 
парках купуватимуть  
через термінали

Чиновника, якого в березні 
упіймали на хабарі, нарешті 
притягнуть до суду

У Житомирі попрощалися 
з 25-річним десантником 
Валентином Ковальським

У Житомирі увімкнулися 
майже всі фонтани
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У рамках Днів Європи 
організатори підготували 
декілька «родзинок» свята.

Дні Європи – це саме те свято, коли мож-
на вдосталь насолодитися різними смако-
ликами, відпочити на концертах чи просто 
прогулятися улюбленим містом.

Цьогоріч житомиряни можуть насоло-
джуватися таким відпочинком аж два дні. 
Свято розпочнеться 19 травня на вулиці Ми-
хайлівській з виставки майстрів народної 
творчості. Також протягом дня відбувати-
муться майстер-класи з декоративно-при-
кладного мистецтва. А вже з 19:00 години на 
Майдані імені С. П. Корольова розпочнеться 
святковий концерт за участі артистів Сілезь-
кої опери (Республіка Польща), Житомир-
ського академічного українського музично-

драматичного театру ім. І. Кочерги, гуртів зі 
Словенії, G-Art, творчих колективів міста.

Починаючи ще з 10-ї ранку 20 травня від-
будеться екскурсія містом для делегацій з 
інших міст та країн. Відкриють меморіальну 
дошку Леху Качинському о 14:00.

Саме під час обіду о 13:00 годині можна 
«потішити душу» виступом вуличних музи-
кантів на Михайлівській. Якщо ви не поспі-
шаєте, то 14:00 у тому ж самому місці мож-
на завітати на публічну дискусію на тему 
«Європейські цінності». Через деякий час 
на Михайлівській також відбудеться куль-
турно-мистецький фестиваль національних 
товариств міста Житомира (презентаційні 
локації, концертна програма).

Для любителів спорту теж є свої роз-
ваги: о 15:00 годині на новому Бульварі 
відкриється спортивна локація. З 11:00 до 
16:00 години можна насолодитися екскур-
сією містом на «Ретро трамваї».

Протягом 11:00 - 16:00 год. для малень-
ких житомирян також знайдуться розваги 
в спеціалізованому дитячому кінотеатрі 
ім. І. Франка. Цього дня для них покажуть 
кілька дитячих фільмів європейських кра-
їн та документальний фільм «Від серця Єв-
ропи – до серця України».

У Житомирській обласній бібліоте-
ці для дітей (вул. Пушкінська, 36) про-
йде конкурс дитячих робіт і фотографій 
«Україна – це Європа».

Одним із сюрпризів свята стане І-й 
відкритий соціально-культурний проект 
з розвитку сучасних субкультур у мисте-

цтві «Стріт-Арт фест 2017» в літньому те-
атрі «Ракушка».

А вже о 16.00 годині на Замковій горі 
розпочнеться IV Житомирський джаз-фест 

«Jazzomir». Завершаться Дні Європи фести-
валем європейської кухні на новому Бульва-
рі, що має розпочатись о 19:00 вечора. При-
ємного відпочинку!

Як у Житомирі святкуватимуть  
дні Європи: концерти, екскурсії та виставки
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Епопея з тротуарами  
продовжується

У центрі Житомира вже майже рік 
«ремонтуються» тротуари. Роботи по-
винні були завершити у жовтні 2016 
року. На дворі травень 2017. Більша 
частина робіт навіть не розпочинала-
ся. І складається таке враження, що 
місцевих чиновників усе влаштовує, 
вони і надалі продовжують платити 
бюджетні кошти львівській компанії, 
яка має виконувати роботи.

Не дивлячись на те, що міський го-
лова заявляв ще у 2016 році, що угоду 
з підрядником буде розірвано, «віз 
і досі там». Міські чиновники за цей 
час не лише не змогли розірвати угоду, 
вони навіть не спромоглися звернутися 
до суду, щоб відшкодувати збитки, які 
зазнає місто через неякісні роботи.

Захищати інтереси міста та його 
мешканців у чиновників виходить 
дуже погано. Проте вони дуже вміло 
та оперативно перераховують львів-
ській компанії бюджетні кошти. Цього 
року їм перерахували 1,6 млн грн, 
останній платіж був здійснений 18 
квітня 2017 року і ці кошти було за-
плачено авансом за ще не здійснені 
роботи. Коли я запитав у радника 
міського голови (який, до слова, зо-
всім скоро може стати заступником 
міського голови), чому місто перера-
хувало півмільйона авансу, він відпо-
вів, що у них були усні домовленості.

Нормально так, усно домовилися, 
перерахували кошти з бюджету, а 
тепер компанія просто припинила 
роботи. І взагалі, хто давав міським 
чиновникам право домовлятися усно, 
вони ж не на своєму підприємстві пра-
цюють, а найняті громадою для захисту 
та відстоювання інтересів міста. Все це 
дуже нагадує схему для розкрадання 
місцевого бюджету. І поки це буде 
продовжуватися, якісних тротуарів у 
Житомирі не буде. Так само, як і якісних 
доріг, парків, скверів, громадського 
транспорту та усього іншого, за що 
беруться місцеві чиновники.

Запитання як завжди риторичне, 
хто буде відповідати за таку діяльність 
і витрачені кошти? Після того як ком-
панія-підрядник отримала кошти на 
роботи, вона припинала їх виконувати 
та просто зникла.

У міській раді жодних висновків 
робити не хочуть. Чиновники замість 
того, щоб оголошувати новий тендер 
та шукати надійну компанію, хочуть 
віддати підряд на виконання решти ро-
біт без проведення жодних тендерів.

Невже у представників місцевої 
влади та чиновників відсутній інстинкт 
самозбереження? Чи вони думають, 
що будуть при владі вічно і їм усе 
«сходитиме з рук»?

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

в Україні підвищать рівень доплати для військових, 
які перебувають на першій лінії в зоні аТо

Як змінилися соціальні виплати після 
підняття прожиткового мінімуму

Анастасія Кузьмич

З 1 травня відповід-
но до Закону України 
«Про бюджет України 
на 2017 рік» в країні 
підвищився прожит-
ковий мінімум.

На період травня-листопада 
2017 року новоприйнятий про-
житковий мінімум становитиме:

- загальний показник на одну 
особу з розрахунку на місяць – 
1624 грн;

- для дітей до 6 років – 
1426 грн;

- для дітей від 6 до 18 років – 
1777 грн;

- для працездатних осіб – 
1684 грн;

- для осіб, які втратили пра-
цездатність – 1312 грн.

Як розповіла начальник від-
ділу соціальної допомоги при 
Богунській районній раді На-
таля Живанюк, у зв’язку з під-
няттям прожиткового мінімуму 
змін у нарахуванні «дитячих» та 
«декретних» виплат немає.

«Усі решта видів соціальних 
допомог, розмір яких залежить 
від рівня прожиткового мініму-
му, звичайно, збільшаться. Пере-
рахунки вже зроблені і всі, хто 
отримують допомогу, отрима-
ють її в збільшеному розмірі», – 
коментує Наталя Живанюк.

Допомога 
малозабезпеченим

Українська сім’я вважається 
малозабезпеченою, якщо її су-
купний дохід менший за про-

житковий мінімум на родину. 
При цьому держава гарантує, 
що такі сім’ї отримуватимуть 
(як мінімум) прожитковий міні-
мум, тому різницю між доходом 
сім’ї і «мінімалкою» компенсу-
ють допомогою.

Державну соціальну допо-
могу малозабезпеченим сім’ям 
надають у відсотковому співвід-
ношенні до прожиткового міні-
муму для основних соціальних і 
демографічних груп населення. 
Вона становить: для працездат-
них осіб – 21 %, для дітей – 85%, 
для осіб, які втратили працездат-
ність та інвалідів – 100% відповід-
ного прожиткового мінімуму.

Розмір державної соціальної 
допомоги малозабезпеченим 
сім’ям не може бути більший ніж 
75% рівня забезпечення прожит-
кового мінімуму для сім’ї.

При цьому право на допомо-
гу не мають сім’ї з безробітними 
(якщо працездатний член сім’ї си-
дить удома як мінімум три місяці).

Отже, якщо після індекса-
ції прожиткового мінімуму до-
хід малозабезпеченої родини не 
зміниться, розмір допомоги з  
1 травня зросте:

- для працездатних осіб – до 
353,64 грн;

- для осіб, які втратили пра-
цездатність та інвалідів – до 
1312 грн;

- для дітей віком до 6 років – 
1212,10 грн;

- для дітей віком від 6 до 18 ро-
ків – 1510,45 грн;

- для дітей віком від 18 до 23 
років (за умови навчання на ста-
ціонарі) – 1431,40 грн.

Пенсійні виплати
Начальник головного управ-

ління Пенсійного фонду Украї-
ни в Житомирській області Іван 

Заінчковський розповів, що з 1 
травня поточного року органа-
ми Пенсійного фонду області 
проведено перерахунок пенсій, в 
результаті якого збільшено міні-
мальні пенсійні виплати інвалі-
дам війни та учасникам бойових 
дій, мінімальна пенсійна випла-
та інвалідам ЧАЕС, мінімальна 
пенсія «військових» пенсіонерів, 
пенсії за особливі заслуги перед 
Україною, підвищення до пенсії 
ветеранам війни і жертвам на-
цистських переслідувань, над-
бавка до пенсії донорам, а також 
державна соціальна допомога на 
догляд інвалідам війни.

Відтак, з 1 травня мінімальна 
пенсія за віком для непрацюю-
чих осіб, які мають повний стра-
ховий стаж та інвалідів збільше-
на на 65 грн та складає 1312 грн.

У разі втрати годувальника з 
числа військовослужбовців мі-
німальний розмір пенсії збіль-
шився на 130 грн і становить 
2624 грн. А от надбавка донорам 
зросла лише на 8 грн і тепер 
складає 162,40 грн.

Також зросли мінімальні 
розміри пенсійної виплати у ін-
валідів війни та учасників бойо-
вих дій, інвалідів з числа учас-
ників ліквідації наслідків аварії 
на ЧАЕС, зокрема:

- у інвалідів І групи – 
на 185,25 грн і становлять 
3739,20 грн;

- у інвалідів ІІ групи – 
на 165,75 грн та становлять 
3345,60 грн;

- у інвалідів ІІІ групи – 
на 146,25 грн та становлять 
2952,00 грн;

- в учасників бойових 
дій – на 107,25 грн і становлять 
2165,80 грн.

Загалом на Житомирщині 
підвищено розміри пенсій 297 
тисяч пенсіонерів, що становить 
76 % від їхньої загальної кількості.

Але, як зазначають у Пен-
сійному фонді України в Жи-
томирській області, це не 
означає, що усі отримають під-
вищення саме в такому розмі-
рі, оскільки підвищення скла-
дає від 1 до 200 грн.

Петро Порошенко 
підписав закони щодо 
підвищення соціаль-
ного захисту військо-
вих та членів їхніх 
сімей.

Глава держави зазначив, що 
документи стали результатом ве-
личезної роботи за участі Мініс-
терства оборони, Генерального 
штабу, волонтерів, депутатів Вер-
ховної Ради, завдяки якій розро-
блена програма щодо підвищення 
рівня захисту військовослужбов-
ців. Петро Порошенко нагадав, 
що у 2014 році мобілізований 

снайпер отримував 600 гривень 
на місяць, сьогодні снайпер в зоні 
АТО отримує близько 600 гривень 
у день.

Крім того, доручено підвищи-
ти рівень доплати для військових, 
що перебувають на першій ліній 
в зоні АТО. «На першій лінії сьо-
годні рівень доплати має скла-
дати 7,5 тис. гривень до рівня за-
безпечення. І загальне грошове 
забезпечення вже може складати 
не менше 15 тис. гривень. Крім 
патріотизму, це дуже потужна 
мотивація і адекватна відповідь 
держави, що турбується про своїх 
військовослужбовців», – наголо-
сив Петро Порошенко.

Президент також додав, що 
спільними зусиллями з волонте-

рами вдалося суттєво покращити 
рівень речового, харчового, медич-
ного, логістичного забезпечення 
та озброєння. Глава держави на-
голосив на важливості грошової 
компенсації родинам військових, 
які загинули на передовій, та по-
раненим захисникам. «Ми навіть 
в цих важких умовах прийняли 
рішення про те, що підвищуємо 
на 50% (грошову компенсацію – 
ред.) і родина отримає понад 
1,2 млн гривень від держави – 
якщо це (загибель військового – 
ред.) відбулося безпосередньо в 
бою. Також на 50%, з 400 тис. до 
близько 640 тис. гривень (підви-
щилась – ред.) компенсація у ви-
падку інвалідності І групи», – роз-
повів Президент.

Своєю чергою, Міністр оборо-
ни Степан Полторак зазначив, що 
для військових важливий соціаль-
ний захист, оскільки агресія три-
ває, і українські захисники кожно-
го дня ризикують своїм життям 
та здоров’ям. Петро Порошенко 
також наголосив на важливості за-
безпечити ветеранів АТО якісним 
лікуванням та надати можливість 
пройти реабілітацію, в тому чис-
лі психологічну. Він наголосив на 
принциповості позиції щодо по-
кращення рівня захисту та надан-
ня додаткових пільг, незалежно від 
рівня матеріального забезпечення 
родини – безкоштовне отримання 
ліків, медичних послуг, 50% зниж-
ка на сплату житла, користування 
комунальними послугами тощо.
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Этикет способствует 
успеху в бизнесе

Продолжение. 
начало в № 16 от 03.05.2017

Пятое правило – следите за чистотой речи. 
Все, что вы говорите и пишете, должно быть 
изложено красивым языком, правильно. 
Умение общаться, грамотно вести дискуссию 
и убеждать оппонента является очень 
важным для ведения переговоров.

Соблюдение правил делового этикета 
отображает профессионализм и серьезный 
подход к делу, а их несоблюдение 
свидетельствует о том, что с вами лучше 
дела не иметь. Будьте аккуратны с шутками, 
кому-то они могут показаться неуместными.

Деловой этикет сформировался 
в течение длительного времени как 
результат постоянного отбора правил и 
форм наиболее целесообразного делового 
поведения, способствующего успеху в 
деловых отношениях.

Знание этикета собственной страны 
еще не значит, что ваши манеры оценят 
представители других государств. 
Необходимо твердо усвоить, что и как 
надо делать в тех или иных ситуациях в 
конкретных странах. Поэтому, отправляясь 
в другую страну, изучите особенности 
этикетных взаимоотношений, принятых 
в ней. И чем больше вы почерпнете 
информации о той стране, в которую 
собираетесь ехать, тем больше у вас будет 
шансов на успех. Для начала попробуйте 
самое простое – выучить хотя бы несколько 
вежливых фраз: «спасибо», «пожалуйста»; 
научитесь считать до десяти.

Умение поддерживать беседу имеет 
также немаловажное значение при 
общении людей друг с другом. Для того 
чтобы быть хорошим собеседником, 
нужно хорошо знать то, о чем говоришь, 
и уметь выразить свои мысли.

О воспитанности и хороших манерах 
свидетельствует умение управлять своими 
отрицательными эмоциями. В соответствии 
с этикетом лучшее средство победить в себе 
и в других раздражение и недовольство – 
просто человеческая улыбка.

С  с о ж а л е н и е м  п р и х о д и т с я 
констатировать, что в современном 
обществе в повседневном обиходе этикет 
не пользуется особым почетом. Но люди, 
которые имеют успешный бизнес и статус в 
обществе, обязаны и знают правила этикета, 
а главное – все больше молодых успешных 
людей применяют их в жизни и бизнесе.

Разрушение «железного занавеса» и выход 
огромного числа граждан бывшего СССР в 
сферу международного общения требуют, 
чтобы это общение было эффективным. А 
значит, его надо подчинить определенным 
правилам, которые не изобретены кем-то, 
а выработаны, как уже говорилось, опытом 
многих поколений. Поэтому вывод: если вы 
хотите лучшей жизни в лучшем обществе, 
начните с себя – будьте культурными.

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

КолонКаЗавершувати ремонт житомирських 
тротуарів буде місцева фірма

Марина Михальчук

Через призупи-
нення капітального 
ремонту тротуарів 
Житомира львів-
ською фірмою, де-
путати вирішили 
обрати місцевого 
підрядника. Невдо-
взі у центрі міста ви-
правляти недоліки 
буде інша компанія.

У липні минулого року у 
Житомирі провели тендер на 
капремонт тротуарів. Пере-
можцем тендеру міськради 
стала ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівель-
на компанія» із Львівщини. За 
проектом оновлювати тротуа-
ри планували з центру Жито-
мира у радіальних напрямках 
від Соборного майдану ву-
лицями Київською, Великою 
Бердичівською, та по вулиці 
Театральній. У той час на ка-
пітальний ремонт тротуарів у 
центрі міська влада виділяла 
19 млн 314,3 тисяч гривень. За-
вершити роботи фірма мала 
до кінця 2016 року.

Проте, містянам і нині до-
водиться ходити по незавер-

шеній «роботі» львівського 
підрядника, пошкоджуючи 
своє взуття, бо реконструкція 
триває і досі. Ще в січні цьо-
го року міський голова Сер-
гій Сухомлин розповідав, що 
реконструкцію тротуарів в 
центрі Житомира будуть за-
вершувати місцеві фірми, які 
визначать на «внутрішньому» 
конкурсі. У лютому стало ві-
домо, що львівська будівель-
на компанія ТОВ «Ві.Ай.Пі.» 
подала судовий позов на 
2,5 млн грн, які міська влада не 
доплатила їм за роботу. Але за 
деякий час обидві сторони ді-
йшли згоди.

Вже наприкінці березня 
цього року на Київській, між 
вулицями Небесної сотні та 
Покровською, фірма віднови-
ла роботи з укладання плит-
ки. А 27 квітня львівська фірма 
призупинила капремонт тро-
туарів у центрі Житомира.

Проте, згідно з угодою 
ТОВ «Ві.Ай.Пі. Будівельна ком-
панія» має час до 10 травня, 
щоб усунути недоліки з укла-
дання плитки. Про це розпо-
вів під час брифінгу 4 травня 
радник міського голови Олек-
сандр Черняхович.

Уже 10-го травня буде 
укладено нову угоду з 
ТОВ «Техбудіндустрія» на усу-
нення недоліків, допущених 
під час капітального ремонту 
тротуарів від площі Соборної 

до вул. Старий бульвар, від 
площі Соборної до вулиці Не-
бесної Сотні, від вулиці Вели-
кої Бердичівської до майдану 
Перемоги. Передбачається, 
що новий підрядник виконає 
роботи за старими цінами.

Радник міського голови 
Олександр Черняхович зазна-
чив, що одним із пунктів укла-
деної угоди з ТОВ «Ві.Ай.Пі. 
Будівельна компанія» є те, що 
у разі відмови ними виправ-
ляти неякісно виконані робо-
ти, цим займатиметься інша 
компанія.

«Нині ТОВ «Ві.Ай.Пі. Бу-
дівельна компанія» призупи-
нила свої роботи. Підрядник 

відмовився від їх виконання. 
Він вимагає підняття цін. Нині 
наша задача – це усунення усіх 
недоліків», – додав Олександр 
Черняхович.

Стала відома й доля під-
земелля, яке знайшли на вул. 
Великій Бердичівській. Тут 
найближчим часом покладуть 
плитку, залишивши місце для 
скляного покриття.

Нині про терміни завер-
шення усунення усіх недолі-
ків говорити зарано. Лише за 
оцінками якості роботи жи-
томирської фірми можна бути 
давати нові прогнози щодо 
реконструкції нових ділянок 
міста Житомира.

Марина Михальчук

У Житомирі наре-
шті оновлять техні-
ку для утримання 
автошляхів та троту-
арів міста. Нині вже 
оголошено тендери 
на закупівлю.

На початку цього року де-
путати міської ради виділили 
кошти в розмірі 16,5 мільйонів 
гривень на закупівлю сучас-
ної техніки для комунального 
підприємства «Управління 
Автомобільних Шляхів» аби 
утримувати дороги міста. При-
чиною цього стала зношена 
техніка, яка вже давно вимага-

ла оновлення. На сьогоднішній 
день штат підприємства скла-
дає близько 120 осіб. Сам авто-
парк має 100 одиниць техніки.

Як зазначив директор під-
приємства Сергій Янушевич, 
для прибирання міста вже 
оголошено тендери на заку-
півлю декілька одиниць тех-
ніки. Серед них: фронтальні 
навантажувачі, щоб робити 
піскосуміш, вантажити її в ав-
томобілі; міні-навантажувач, 
яким взимку можна вантажи-
ти сніг, влітку – оперативно 
прибирати дороги, тротуари; 
вакуумні машини, 6 одиниць 
техніки; 10 одиниць малої ме-
ханізації, яка і влітку може 
змітати листя, сміття з троту-
арів. Оголошений тендер на 
віброплиту для робіт із ущіль-
нення грунту при виконанні 
асфальтування розкопок та ре-
монту тротуарів. Також великі 

пилососи, які збирають сміт-
тя, шнеко-ротори для приби-
рання снігу та інше.

Керівник зізнається, що 
нинішня техніка постійно ви-
ходить з ладу, а саме підпри-
ємство постійно відчуває по-
требу в працівниках. Саме аби 
посилити КП «Управління 
Автомобільних Шляхів» техні-
кою й було прийнято рішення 
залучити додаткові кошти на 
її закупівлю. Зараз у них пра-
цює 3 бригади по 4 чоловіки: 
2 бригади займаються поточ-
ним ремонтом вулиць, 1 бри-
гада – розкопками. Ще одна 
бригада в стані формування.

Саме через нестачу кадрів та 
намагання максимально швид-
ко облаштувати дороги Жито-
мира підприємство провело 
роботи з пошуку підрядників, 
які зможуть долучитися до ре-
монту автошляхів та тротуарів. 

Вже укладено угоди з двома 
компаніями, які ремонтують 
«на пробу» по одній вулиці.

«Компанія «Проспект» ро-
бить вул. Святослава Ріхтера: 
фрезерування та асфальтуван-
ня. Компанія «Асфальт плюс» 
ремонтує вулиці Малікова та 
Сурина Гора. Ми побачимо, 
якщо якість робіт відповіда-
тиме вимогам, які перевіря-
тиме спеціальна комісія, і ре-
зультат нас задовольнить, тоді 
надалі ми укладемо із ними 
угоди по іншим вулицям», – 
додав Сергій Янушевич.

Нині вже відомо графік ви-
конання поточного ремонту на 
травень-червень 2017. Вулиці Ки-
ївська, Театральна, Велика Бер-
дичівська – в стані проходження 
експертизи, де буде визначений 
необхідний обсяг робіт для про-
ведення або поточного, або ж 
капітального ремонту.

На ремонт та утримання 
житомирських доріг  
виділили 16,5 мільйонів гривень
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У Києві 4 трав-
ня розпочався за-
очний суд над 
екс-президентом 
Віктором Януковичем, 
якого обвинувачують 
у держзраді. Як довго 
триватимуть слухан-
ня, сказати складно. 
Однак напередодні 
гучного процесу Укра-
їна вже отримала пер-
ший відчутний здобу-
ток на судовій арені. 

Кількома днями раніше 
з рахунків поплічників Яну-
ковича конфіскували майже 
1,5 млрд доларів. Як це стало 
можливим? Куди підуть ці гроші? 
Центр громадського моніторингу 
та контролю дослідив ситуацію.

Слідами  
поцуплених активів

Попри поширену думку про 
млявість вітчизняної Феміди, 
Україна значно просунулася у 
розслідуванні фінансових махі-
націй президента-втікача та його 
«команди». Результатом стало по-
вернення на рахунки Державно-
го казначейства 1,42 млрд дол. – 
суми, що за нинішнім курсом 
приблизно дорівнює 40 млрд грн. 
Про це 28 квітня повідомив Ге-
неральний прокурор Юрій Лу-
ценко: «Вступило в законну силу 
рішення суду про конфіскацію 
в Держбюджет України близько 
1,5 млрд доларів так званого «об-
щака» Януковича і К».

Ці кошти Державна служба 
фінансового моніторингу Укра-
їни заблокувала ще восени 2014 
року. Активи були розміщені на 
рахунках «Ощадбанку». Сюди 
вони потрапили після «відми-
вання» через фірми, зареєстро-
вані на Кіпрі, Панамі, Сейшелах, 
у Великій Британії, Белізі та Ав-
стрії. Саме вони  були пов’язані 
з Януковичем та його найближ-
чим оточенням.

Факт наявності в «Ощадбан-
ку» коштів Януковича, Азарова 
та інших урядовців тих часів 
підтвердив у листопаді 2016 
року і голова правління фінус-
танови Андрій Пишний. За 
його словами, йшлося про по-
над 1,15 млрд доларів.

Розбіжності у цифрах 

пов’язані з тим, що зробити точ-
ний підрахунок було складно, 
оскільки частина активів склада-
лася з облігацій.

«На цей момент встановлю-
ється точна сума, скільки є живих 
коштів, скільки ще залишається 
у вигляді цінних паперів. Йдеть-
ся про понад сотню рахунків, на 
яких члени злочинного угрупу-
вання Януковича розміщали цін-
ні папери», – зазначив Юрій Лу-
ценко під час брифінгу 28 квітня.

Адвокат екс-президента Віта-
лій Сердюк виступив із заявою 
про непричетність його підза-
хисного до конфіскованих мі-
льярдів і зазначив, що Янукович 
мав лише 28 млн грн в «Ощад-
банку». Але правник не запере-
чував факту, що на них накладе-
ний арешт. За словами юриста, 
це були особисті заощадження 
Януковича, з яких він нібито ви-
платив усі податки. Однак Генп-
рокурор підкреслив, що кошти 
належали не особисто Янукови-
чу, а були незаконно акумульова-
ні ним і членами його «команди».

Передбачалося, що вилучити 
ці активи допоможе закон про 
спецконфіскацію. Втім, Верхо-
вна Рада й досі не змогла його 
ухвалити. Попри те, що у листо-
паді 2015 року до Кримінально-
го кодексу України були внесені 
зміни, які визначали поняття та 
умови «спеціальної конфіскації».

Повернути кошти до держ-
бюджету можна було лише за 
рішенням суду останньої інстан-
ції. Таке рішення виніс Крама-
торський міський суд Донецької 
області 28 березня 2017 року. 

Генпрокурор пояснив, що кар-
ну справу за ст. 255 («Створення 
злочинної організації») порушив 
прокурор сил АТО Костянтин 
Кулик. Тому судові засідання 
проходили за місцем слідства – 
у Краматорську. Головний фігу-
рант процесу Аркадій Кашкін, 
колишній директор «Газ України 
2020», наближений до олігарха 
Сергія Курченка, пішов на угоду 
зі слідством. За місяць після суду 
сплив термін подачі апеляції, і 
стала можлива законна конфіс-
кація арештованих грошей.

На що витратять мільярди? 
3 травня міністр фінансів Олек-

сандр Данилюк відзвітував про 
завершення операції з перераху-
вання конфіскованих коштів. У дер-
жавну казну надійшло 1,1 млрд грн. 
Ще 199 мільйонів доларів у цінних 
паперах будуть передані у мініс-
терство для зменшення внутріш-
нього боргу держави.

Попередньо у квітні Кабмін 
затвердив порядок розподілу 
коштів, які будуть конфісковані 
у 2017 році. Згідно з документом, 
найбільша підтримка заплано-
вана для сільгоспвиробників та 
аграріїв (понад 22% від вилуче-
них доходів). Передбачено та-
кож фінансування місцевих бю-
джетів за допомогою державної 
субвенції (Мінфін одержить по-
над 21%, а Мінрегіонбуд – понад 
8%). На розвиток Міноборони та 
Нацгвардії виділять майже 10%.

Однак після фактичної кон-
фіскації коштів «команди» Яну-
ковича картина розподілу стала 
трохи іншою. Президент Укра-

їни Петро Порошенко заявив, 
що звернеться до уряду та Верхо-
вної Ради з тим, щоб спрямувати 
основну суму на військову галузь.

На думку Президента, час-
тину грошей також необхідно 
скерувати на будівництво реа-
білітаційного центру для воїнів 
АТО, соціальну підтримку ма-
лозахищених верств населення 
та вкласти в розбудову сільської 
інфраструктури.

Вилучені судом мільярди по-
сприяють зміцненню гривні та 
банківської системи, а також по-
кращать економічну ситуацію в 
країні, впевнені експерти.

«Це, звичайно, корисні гро-
ші. Тому що вони відразу йдуть 
в «живу» економіку, – сказав ке-
руючий партнер Національної 
антикризової групи Тарас Заго-
родній. – На додаткові закупівлі 
в тендерах, наприклад, для армії, 
для соціальних виплат, які без-
посередньо працюють на скоро-
чення дефіциту бюджету».

Дані Державної казначей-
ської служби свідчать, що за-
вдяки конфіскованим коштам 
дохідна частина бюджету за 
перші чотири місяці 2017 року 
перевиконана на 18,9%, або на 
41,21 млрд грн. А золотовалютні 
запаси України збільшилися до 
18,4 млрд доларів – порівняно з 
16,7 млрд доларів у квітні.

Конфісковані кошти – не-
велика частина награбованого 
Януковичем і його поплічника-
ми. У своєму виступі Президент 
України Петро Порошенко по-
обіцяв, що цей судовий процес – 
не останній.

З офшорів – у держбюджет. 
Як Україна повернула гроші 
поплічників Януковича

Леонід
ГроМік,

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

Електромобіль – це 
вигідно, практично, 
необхідно
(закінчення теми)

Розробки АКБ за півтора сторіччя 
досягли великих успіхів, але вони іще 
не відповідають вимогам  часу. Якщо 
питання про фотоелементи знайоме 
зі шкільної програми то про іоністори 
заговорили порівняно недавно.

Іоністор (суперконденсатор ), з обме-
женим або необмеженим електролітом, 
«обкладками» в якому служить подвій-
ний електричний шар на межі розділу 
електроду і електроліту. Акумуляторні 
батареї накопичують енергію, викорис-
товуючи хімічні реакції між реактивами, 
що водять до складу їх електроліту. За-
вдяки цьому вони мають більшу енер-
гетичну місткість, аніж конденсатори. 
Але конденсатори накопичують енергію 
просто у вигляді електричного заряду, 
не піддаючи змінам свою внутрішню 
структуру. Саме тому вони можуть 
без втрати місткості винести мільйони 
циклів зарядки і розряду, тоді як акуму-
ляторні батареї витримують від тисячі 
до декількох тисяч таких циклів. Вчені з 
Університету у Філадельфії розробили 
технологію виробництва мініатюрних 
конденсаторів. Завдяки унікальним 
електричним властивостям супер-
конденсаторів ці електронні пристрої 
функціонуватимуть довше без потреби 
в заміні старої АКБ на нову .

Іоністори з малим внутрішнім опором 
для застосування в потужних схемах 
були розроблені в 1982 році. З появою 
іоністорів стало можливим використову-
вати конденсатори в електричних колах 
не тільки як перетворюючий елемент, але 
й джерело струму. Вчені продовжують 
роботу з удосконалення розробленої 
технології, на першому плані стоїть до-
сягнення місткості суперконденсаторів. 
Практично невичерпний ресурс кон-
денсаторів надасть можливість вико-
ристовувати їх в електронних пристроях, 
електричних автомобілях і безпілотних 
літальних апаратах. Ось перелік корис-
них властивостей конденсаторів.

– Висока швидкість заряду і розряду.
– Простота зарядного пристрою.
– Мала деградація після сотень тисяч 

циклів заряду і розряду.
– Мала вага у порівнянні з електро-

літичними конденсаторами.
– Низька токсичність матеріалів.
– Висока ефективність (ккд > 95%).
– Використання мініатюрних суперкон-

денсаторів (конденсаторів великої міст-
кості) як заміна акумуляторних батарей 
може значно підвищити термін служби 
майбутніх мобільних телефонів, порта-
тивних комп’ютерів та іншої електронної 
техніки. Вченим є над чим працювати, а 
нам – сподіватися на їхній успіх.

КуточоК

ВоДІЯ
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Закон для обраних: родина 
Зубка розширила бізнес шляхом 
приватизації тимчасової споруди

Олег Маліновський

Земельні питання 
завжди викликають 
чимало проблем і 
суперечок. А коли це 
стосується бізнесу – 
конфлікт загострю-
ється у рази. Однак 
подеколи навіть ці 
найпікантніші пи-
тання вирішуються 
на диво легко. Осо-
бливо коли це стосу-
ється бізнесу родини 
високопосадовців.

У самому центрі Житомира 
веде свій бізнес ТОВ «Батерфляй 
К» (кафе «Львівська майстерня 
шоколаду»), приміщення якого 
за рік роботи з «прибудови тим-
часових допоміжних приміщень 
зі збірно-розбірних конструк-
цій» було реконструйовано «з 
розширенням за рахунок при-
будови додаткових приміщень 
зі збірно-розбірних конструкцій 
до власного кафе».

Для того, щоб розібратися, 
яким чином за такий короткий 
проміжок часу відбулися такі 
метаморфози, ми звернулися 
із запитами до контролюючих 
органів з проханням проко-
ментувати правомірність дій 
власників ТОВ «Батерфляй К», 
яке належить Людмилі Зубко – 
дружині віце-прем’єра України 
Геннадія Зубка.

Однак, прокуратура і полі-
ція, судячи з усього, не ризик-
нули шукати порушення в діях 
родичів чиновника такого висо-
кого рангу і, посилаючись на не-
достатність своїх повноважень, 
скерували нас до Житомирської 
міської ради. Мерія ж, своєю 
чергою, переадресувала усі пре-
тензії Департаменту містобуду-
вання та земельних відносин.

Після майже 30-денного очі-
кування ми, нарешті, отримали 
відповіді, які хоч трохи змогли 
«пролити світло» на події.

Звертаємо вашу увагу на рі-
шення сесії, згідно з яким міс-
тобудівна документація вида-
валася ТОВ «Батерфляй К» на 
тимчасову прибудову.

А також договір, за яким 
ТОВ «Батерфляй К» отримує 
право сервітутного користуван-
ня землею.

Сервітут – це право земле-
користувача розпоряджатися 
землею для комерційних цілей. 
Але він в жодному випадку не 
дає права приватизувати зем-
лю, а також майно, яке на цій 
землі знаходиться. В даному ви-
падку власником землі є міська 
рада в особі його голови Сергія 
Сухомлина, а користувачем – 
ТОВ «Батерфляй К», в особі 
Людмили Зубко.

«Батерфляй К» зареєстру-
вали у 2012 році в якості «при-
будови тимчасових допоміжних 
приміщень зі збірно-розбірних 
конструкцій».

Але вже за рік добудова отри-
мала статус постійної.

А далі – стежте за рухом 
рук – ще у 2010 році загаль-
на площа ТОВ «Батерфляй К» 

становила 105,1 кв м, але після 
«чудесного перетворення» при-
будови на постійну – вуаля!  
І «золотих» метрів вже 166,9.

Нагадаємо, що згідно з сер-
вітутним договором ТОВ «Ба-
терфляй К» ці метри взагалі 
не має права приватизувати. 
Однак на практиці все вийшло 
зовсім інакше. І як би не було 
прикро це визнавати, але ви-
сновок напрошується лише 
один: Державна архітектурно-
будівельна інспекція України 
під патронатом віце-прем’єра 
дозволила зареєструвати пра-
во власності на тимчасову спо-
руду, що належить дружині 
політика. Напрошується ло-
гічне питання: а іншим під-
приємцям такі привілеї теж 
віднині дозволені?

Голова громадської органі-
зації  «Спортивна асо-
ціація “Молода сила”» 
Олег Маліновський

 Скріншот 1 з офіційного реєстру дозвільних документів ДАБІ України

 Скріншот 2 з офіційного реєстру дозвільних документів ДАБІ України

 Витяг з додатку до рішення сесії Житомирської міськради

 Договір статутного землекористування

Р
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Дар’я Гончарова

Готель «Житомир», 
розташований у самі-
сінькому центрі на-
шого міста, невдовзі 
можуть продати. За 
борги.

Кому і за що заборгувало ко-
мунальне підприємство «Готель-
не господарство “Житомир”», і 
як планують розраховуватись з 
кредиторами його нинішні ке-
рівники, з’ясовували журналісти 
газети «20 хвилин».

Магія цифр 
і жодного шахрайства

Ця історія почалась ще в 2009 
році, коли комунальне підпри-
ємство «Готельне господарство 
“Житомир”» уклало угоду під-
ряду з ТОВ «Київбуд-сервіс ІБК» 
на утеплення і оздоблення фаса-
ду. Вартість ремонту на той час 
складала більш ніж 370 тисяч 
гривень. Після закінчення робіт 
у 2010 році у КП «Готельне гос-
подарство “Житомир”», заборгу-
вали за виконані роботи більше 
350 тисяч гривень. Підприємство 
зобов’язувалось погасити забор-
гованість до 2015 року включно на 
підставі досягнутих з підрядни-
ком домовленостей. Договір між 
підприємством та підрядником 
містив застереження, що у разі 
істотного збільшення курсу дола-
ра США до моменту проведення 
розрахунків ціна договору підля-
гає коригуванню пропорційно до 
валютних коливань.

У 2012 році Житомирська місь-
ка рада приймає рішення припи-
нити шляхом ліквідації КП «Го-
тельне господарство “Житомир”» 
та передає майновий комплекс 
готелю «Житомир» на баланс 
КП «Агентство з управління май-
ном» Житомирської міської ради. 
При цьому, кредиторська забор-
гованість за виконані роботи зали-
шається на балансі КП «Готельне 
господарство “Житомир”».

Таким чином, ймовірно, поса-
довці Житомирської міської ради 
вважали, що за борги не потрібно 
буде розраховуватись.

У 2015 році представник фір-
ми-підрядника – ТОВ «Єврокон-
салт Інвестментс» – звернулась в 
інтересах підрядника з позовом 
до комунального підприємства 
«Готельне господарство “Жито-
мир”», водночас з урахуванням 
договірних зобов’язань у зв’язку 
з порушенням строків розра-
хунку та істотним збільшенням 
курсу долару США порівняно з 
2009 роком ціна договору була 
пропорційно скоригована.

Господарський суд Житомир-
ської області за результатами роз-

гляду справи позов задовольнив 
і стягнув з КП «Готельне госпо-
дарство “Житомир”» на користь 
ТОВ «Євроконсалт Інвестментс» 
в інтересах фірми-підрядника за-
боргованість з виконаних робіт в 
розмірі 1 млн 181 тис. грн.

– Під час виконавчого про-
вадження нам стало відомо, що 
усі активи КП «Готельне госпо-
дарство “Житомир”», також і 
майновий комплекс готелю «Жи-
томир» (на базі якого здійснюва-
лись роботи), були передані на 
баланс КП «Агентство з управ-
ління майном» Житомирської 
міської ради, а КП «Готельне гос-
подарство “Житомир”» рішенням 
Житомирської міської ради від 
26.06.2012 р. «штучно» ліквідовано 
з боргами, – розповідає директор 
ТОВ «Євроконсалт Інвестментс» 
Дарина Григорчук. – Наприкін-
ці 2016 року Рівненський апеля-
ційний господарський суд ви-
знав КП «Агентство з управління 
майном» Житомирської міської 
ради правонаступником усіх 
зобов’язань КП «Готельне госпо-
дарство “Житомир”» і ухвалив 
рішення стягнути з комунального 
підприємства «Агентство з управ-
лінням майном» Житомирської 
міської ради борг у понад міль-
йон гривень. 1 грудня 2016 року 
Рівненський апеляційний госпо-
дарський суд дійшов висновку, 
що вищезазначені дії Житомир-
ської міської ради не є ліквідаці-
єю підприємства, а фактично є 
реорганізацією КП «Готельне гос-
подарство “Житомир”», шляхом 
приєднання до КП «Агентство 
з управління майном» Жито-
мирської міської ради, а тому ви-
знав КП «Агентство з управління 
майном» Житомирської міської 
ради правонаступником усіх 
зобов’язань КП «Готельне госпо-
дарство “Житомир”».

Залишається відкритим пи-
тання, чи понесуть відповідаль-
ність за такі «ефективні» дії по-
садовці міськради часів 2012 року, 
які фактично спричинили цю 
ситуацію, достовірно володіючи 
інформацією про існуючу забор-
гованість КП «Готельне господар-
ство “Житомир”», за виконані ро-
боти ще тоді.

Цікаво також, що під час судо-
вої тяганини міська рада приймає 
рішення реконструювати перший 
поверх готелю «Житомир» аби 
розмістити там центр надання 
адміністративних послуг (ЦНАП) 
і витрачає на розробку проектно-
кошторисної документації 285 
тисяч гривень. За дивним збігом 
обставин, після її виготовлення 
ЦНАП у готелі «Житомир» вирі-
шили не розміщувати.

Арешт майна лишився 
непоміченим?

Виконавча служба наклала 
арешт на рахунки КП «Агент-
ство з управління майном» 

Житомирської міської ради 
ще 21 грудня минулого року, а  
30 грудня наклала арешт на май-
но даного Агентства та заборо-
нила його відчуження.

За дивним збігом обставин, 
саме в цей час, 26 грудня 2016 року, 
виконуючим обов’язки директо-
ра КП «Агентство з управління 
майном» Житомирської міської 
ради стає колишній заступник 
директора – Ярослав Гордійчук. 
Своєю чергою, міська рада при-
ймає рішення про створення 
нового підприємства – КП «Ре-
гулювання орендних відносин» 
Житомирської міської ради. За 
словами Ярослава Гордійчука, з 
18 січня поточного року готель 
«Житомир» перебуває на балан-
сі КП «Регулювання орендних 
відносин» Житомирської міської 
ради. З відповіді Житомирської 
міської ради на запит ТОВ «Євро-
консалт Інвестментс» вбачається, 
що новий керівник КП «Агент-
ство з управління майном» не 
повідомив Житомирську міську 
раду та виконавчий комітет ані 
про арешт майна, ані про арешт 
коштів підприємства, тобто при-
ховав відомості про арешт від 
власника підприємства.

– Такі дії є незаконними, 
адже, якщо на майно накладе-
но арешт, то його відчуження 
у будь-який спосіб забороне-
не, – наголошує директор «Єв-
роконсалт Інвестментс» Дарина 
Григорчук. – Але це не єдине 
порушення. За цей час з аре-
штованих рахунків підприєм-
ства невстановленими особами 
було виведено близько 600 ти-
сяч гривень.

Наразі Житомирським місь-
ким ВП ГУНП у Житомирській 
області на підставі звернень дер-
жавної виконавчої служби заре-
єстроване кримінальне прова-
дження № 12017060020002317 за 
ознаками кримінального право-
порушення – незаконні дії з аре-

штованим майном КП «АзУМ», 
проводяться невідкладні слідчі 
дії щодо встановлення службо-
вих осіб КП «АзУМ», причетних 
до вказаних дій.

Борг лише зростає
Журналісти газети «20 хви-

лин» поцікавились у мера 
Житомира Сергія Сухомли-
на, чи передбачені у міському 
бюджеті кошти на погашення 
боргу КП «Агентство з управ-
ління майном» Житомирської 
міської ради.

– Ні, не передбачено, – на-
голосив Сергій Іванович. – Це 
діяльність комунального під-
приємства, і його керівники самі 
повинні вирішувати, як їм роз-
рахуватись з кредиторами.

Час іде, а комунальне під-
приємство «Агентство з управ-
ління майном» Житомирської 
міської ради не квапиться хоч би 
розпочати «гасити» заборгова-
ність. Тим часом сума, яку рано 
чи пізно доведеться повертати, 
лише зростає. Адже крім пені і 
штрафів збільшується й загаль-
ний розмір боргу, бо розрахунки 
прив’язані до курсу долара.

– КП «АзУМ» до цього часу 
не вчиняє жодних дій, спрямо-
ваних на погашення заборго-
ваності та виконання рішення 
суду, – розповідає директор 
ТОВ «Євроконсалт Інвестментс» 
Дарина Григорчук. – У такому 
випадку, враховуючи відсутність 
коштів у підприємства згідно із 
законом виконавча служба здій-
снює реалізацію арештованого 
майна, незалежно від того, у кого 
на балансі воно перебуває, адже 
на момент накладення арешту 
активи КП «АзУМ» згідно з да-
ними бухгалтерського обліку 
складали понад 18 млн гривень.

Майно, як ми розуміємо, це 
не стільці і ліжка, а вельми при-
ваблива будівля, розташована в 
самісінькому центрі міста. Ціл-

ком ймовірно, що готель «Жи-
томир» може бути проданий з 
аукціону.

Проте директор юридично-
го департаменту Житомирської 
міської ради Євгеній Черниш 
стверджує, що виставити на аук-
ціон за борги готель «Житомир» 
ніхто не має права.

– Ані КП «Агентство з управ-
ління майном», ані міська рада 
не можуть нести відповідаль-
ності за зобов’язання іншого 
комунального підприємства. 
До того ж готель не є власніс-
тю КП «Агентство з управління 
майном». Не можна реалізувати 
майно, яке не належить боржни-
ку, – наголошує Євгеній Черниш.

Фірма, яка виграла суд, не 
погоджується з аргументами го-
ловного юриста міськради.

– Є рішення Рівненського 
апеляційного господарського 
суду, Вищого господарського 
суду України, які визнали суму 
боргу і правонаступника фірми-
боржника. Господарський ко-
декс України прямо передбачає 
звернення стягнення на майно 
підприємства-боржника, яке пе-
ребуває у його віданні, незалеж-
но від того, хто є його власником. 
Наразі КП «Агентство з управ-
ління майном» подає заяви до 
Рівненського апеляційного гос-
подарського суду про перегляд 
рішення за нововиявленими об-
ставинами. Це їх процесуальне 
право, однак згідно з Конститу-
цією України судові рішення є 
обов’язковими для усіх, і ніхто не 
має права ставити їх під сумнів, 
навіть якщо не погоджується з 
результатом судового процесу, – 
говорить Дарина Григорчук.

Як довго триватимуть судові 
баталії, чим вони закінчаться і 
наскільки зросте сума боргу, про-
гнозувати важко. А загроза того, 
що в результаті цієї тяганини у го-
телю «Житомир» може з’явитися 
новий господар, цілком реальна.

«Житомир» продадуть з аукціону?
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Як житомирянам  
отримати фахову правову 
допомогу безоплатно?

«Кожен має право на правову до-
помогу. У випадках, передбачених 
законом, ця допомога надається без-
оплатно», – ст. 59 Конституції України.

Тому, у Житомирській області 
здійснює свою діяльність Регіо-
нальний центр з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги за адресою м. Житомир, 
майдан Соборний, 1, каб. 101.

Центр надає безоплатну вторин-
ну правову допомогу у криміналь-
них провадженнях затриманим, 
підозрюваним, обвинуваченим та 
засудженим особам.

Особа, яка здійснила затримання 
зобов’язана повідомити Регіональний 
центр, зателефонувавши на гарячу 
лінію 0-800-213-103. Повідомлення 
про затримання осіб приймаються 
Регіональним центром цілодобово.

У місцевих центрах правової до-
помоги малозабезпечені, діти-сироти 
та діти, позбавлені батьківського 
піклування, біженці, ветерани війни (у 
тому числі учасники АТО), інваліди та 
інші, відповідно до ст.14 ЗУ «Про без-
оплатну правову допомогу» мають 
право на такі види юридичних послуг 
за рахунок держави:

- надання правової інформації, 
консультацій і роз’яснень з право-
вих питань;

- складення заяв, скарг, процесу-
альних та інших документів правового 
характеру;

- здійснення представництва ін-
тересів особи в судах, інших держав-
них органах, органах місцевого само-
врядування, перед іншими особами;

- забезпечення захисту особи від 
обвинувачення;

- надання особі допомоги в забез-
печенні доступу особи до вторинної 
правової допомоги;

- доступ та надання допомоги у 
такому доступі електронних сервісів 
Міністерства юстиції України.

Адреси місцевих центрів з 
надання безоплатної вторинної 
правової допомоги

Бердичівський місцевий 
центр – м. Бердичів, вул. Чор-
новола, 9, тел.:(04143) 4-14-42

Житомирський місцевий 
центр – м. Житомир, вул. Гагаріна, 
47, тел.:(0412) 43-15-89

Коростенський місцевий центр – 
м. Коростень, вул. Сосновського, 28-г, 
тел.:(04142) 5-09-45,49

Новоград-Волинський місцевий 
центр – м. Новоград-Волинський, 
вул. Івана Франка, 31-, тел.:(04141) 
2-15-82

У 2016 році Регіональний центр 
видав 1 909 доручень адвокатам для 
надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги. А місцеві центри та 
бюро правової допомоги за 2016 рік 
проконсультували 4 683 громадян,  
1 618 із них написали письмову 
заяву про надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги.

За інформацією регіонального
центру з надання БВПд
у Житомирській області

КолонКа

Анастасія Кузьмич

Журналісти «20 хви-
лин» продовжують 
спілкуватися з депу-
татами Житомир-
ської міської ради в 
рамках проекту «Твій 
місцевий депутат» і 
дізнаватися про їхні 
здобутки, які пішли 
на користь житоми-
рянам.

Цього разу ми вели розмо-
ву з депутатом Житомирської 
міської ради, заступником 
голови депутатської фракції 
«Об’єднання "Самопоміч"», за-
ступником голови постійної 
комісії з містобудування, архі-
тектури та землекористування 
Олександром Рибаком, котрий 
поділився своїми враженнями 
про роботу міської ради.

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

– Взагалі мій політичний 
шлях починався досить давно: 
я був керівником міської органі-
зації політичної партії «Єдиний 
центр». У 2014 році створювала-
ся міська організація політичної 
партії «Об’єднання "Самопо-
міч"». Тоді я вирішив, що їхні ідеї 
дуже близькі мені за своїм духом 
і вступив до лав «Об’єднання». З 
того моменту рухаюсь у «Само-

помочі» і на сьогодні обіймаю 
посаду голови міської організації 
політичної партії «Об’єднання 
"Самопоміч"».

�� «20»: Чи не доводилося 
шкодувати про прийняте рі-
шення піти в політику?

– Якщо відверто, то шкодую 
досить часто. По-перше, полі-
тика – досить таки брудне діло. 
По-друге – дуже багато додатко-
вої роботи, яка виконується ви-
ключно на громадських засадах, 
адже депутати не отримують за-
робітної платні.

�� «20»: До складу якої ко-
місії ви входите і які важливі 
рішення були підготовані?

– На тиждень у мене бувають 
по 7-8 комісій. Я є членом комі-
сії з виділення земельних діля-
нок учасникам АТО. Ця комісія 
збирається щотижня, тому що 
у нас багато військових і за кож-
ним зверненням потрібно ви-
вчити документи.

Усіх учасників АТО ми по-
ділили на 3 групи: родини 
загиблих, поранені й ті, хто 
отримав хронічні захворюван-
ня внаслідок служби, і загаль-
на черга. Наразі у нас родини 
загиблих забезпечені повністю 
земельними ділянками і ми пе-
рейшли до забезпечення пора-
нених. Нині вдалося «пробити» 
це питання: 76 га землі в Левків-
ській селищній раді належали 
нашому КП «Зеленбуд». Зараз 
ці землі переведені під садів-
ництво і «порізані» близько 400 
земельних ділянок, які вида-
ються для учасників АТО. Нам 
це вдалося зробити протягом 
минулого року.

Також я входжу до комісії з 
оренди комунального майна, 
оскільки депутати, будучи пред-
ставниками громади, мають 
контролювати, яким чином зда-
ється в оренду комунальне май-
но, яким чином розподіляється 
земля громади тощо.

�� «20»: Що ви зробили як 
місцевий депутат цієї каден-
ції для Житомира?

– Минулого року вдалося 
добитися комплексного ремон-
ту мікрорайону Польова. Коли 
прийшла до влади наша каден-
ція, ми вирішили втілити один 
великий комплексний проект. 
Оскільки мікрорайон Польова 
найстаріший у місті, був збу-
дований у 60-70-ті роки і з того 
часу майже не ремонтувався, ми 
вирішили почати звідти.

Там були зроблені заміна 
комунікацій, теплоносіїв, водо-
проводів, відремонтовано ас-
фальтобетонне покриття при-
будинкових територій. Як це 
зроблено – це вже інше питан-
ня. На кожній сесії я піднімаю 
питання того, що там і як ро-
биться, оскільки є просто ша-
лена кількість нарікань і скарг 
на підрядників. Ми ініціювали 
створення відділу контролю і 
аудиту з метою проведення екс-
пертизи асфальтобетонного по-
криття за всіма критеріями.

Також перше, що зробила 
наша каденція – ми зайнялися 
впорядкуванням так званих ТС – 
тимчасових споруд, які раніше 
називалися МАФами (мала архі-
тектурна форма – прим. ред.) У 
Житомирі вони розташовували-
ся хаотично. Тому для впоряд-
кування цього ми пройшли всі 
тимчасові споруди і нанесли їх 
на карту, з позначенням, чи є у 
підприємців дозвільні докумен-
ти, на який строк тощо.

�� «20»: Де знаходиться 
ваша приймальня і з яких 
питань до вас можуть звер-
нутися люди? З якими пи-
таннями звертаються най-
частіше?

– Моя приймальня, як і при-
ймальні більшості депутатів 
міської ради від Об’єднання 
«Самопоміч», знаходиться за 
адресою вул. Велика Бердичів-
ська, 9. Мої прийомні дні як 
депутата – кожного другого ві-
вторка, другої п’ятниці та чет-
вертої п’ятниці місяця.

До нас у штаб приходять 
люди, і секретар записує, яке 
питання й до якого депутата на 
прийом хочуть попасти. Осо-
бисто моє переконання – кожен 
депутат має опікуватися не тіль-
ки округом, з якого обирався, а 
всім містом. Я ніколи не відмов-
ляю людям і завжди беруся за 

вирішення їхніх питань.
На жаль, найчастіше люди 

звертаються саме з проблемою 
матеріальних допомог – ма-
буть, 90%. У депутата на ви-
конання його повноважень не 
така велика сума, але ми за-
вжди намагаємося виділяти 
бодай по кілька тисяч тим, хто 
цього дуже потребує.

�� «20»: Чим ви можете ре-
ально допомогти людям, які 
звертаються?

– Взагалі є закон, яким де-
путати міської ради мають 
користуватися і відповідно до 
якого вони мають проваджу-
вати свою діяльність. Це Закон 
«Про статус депутата місцевих 
рад», стаття 14 якого говорить 
про те, що депутат міської ради 
має першочергове право зайти 
до будь-якого керівника будь-
якого підприємства і вирішити 
питання, якщо воно пов’язане 
з порушенням законодавства, 
порушенням прав людини. 
Депутат може направити де-
путатський запит, депутатське 
звернення. Усе це – механізми, 
які можуть допомогти людям 
змінити ситуацію. І якщо будь-
які органи чи підприємство, не-
залежно від форм власності, не 
реагує, то депутат може зверну-
тися до прокуратури щодо по-
рушення закону.

Але я вам скажу, що таких 
випадків не було жодного разу, 
і якщо депутат посилається на 
статтю закону – йому ніколи не 
відмовляють.

�� «20»: Яке рішення місь-
кої ради ви вважаєте най-
скандальнішим або таким, 
яке шкодить городянам і 
Житомиру?

– Такі питання, на жаль, дій-
сно є. І вони є майже на кожній 
сесії, коли ми бачимо, що, мож-
ливо, недоцільно приймати за-
раз це рішення. Депутати з цих 
питань висловлюються і часто 
ми їх таки не приймаємо.

�� «20»: Як ви вважаєте, які 
першочергові кроки потріб-
но зробити для покращення 
Житомира?

– Для того, щоб у місті був 
порядок, міському голові по-
трібно різкіше і жорсткіше 
контролювати і вимагати від 
підрядних організацій. По-
трібно вимогливіше проводити 
тендери і краще прописувати 
їх умови.

Людям сьогодні важливі не 
пишні святкування якихось за-
ходів, а комфортні умови для 
життя, і саме це повинна забез-
печувати міська рада. Я не можу 
сказати, що Житомир – неком-
фортне місто для життя, але 
нам є куди рухатися.

олександр рибак: «кожен депутат 
має опікуватися не тільки округом, 
з якого обирався, а всім містом»
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Щомісяця в інтернеті розміщу-
ються тисячі оголошень з продажу 
нерухомості. Це зручно та швидко. 
Не виходячи з дому, українці мо-
жуть роздивлятись нерухомість у 
будь-яких регіонах та отримувати 
її детальний опис. Але часто для 
того, щоб прикрасити оголошення, 
продавці розміщують недостовірну 
інформацію. DOM.RIA цінує дові-
ру своїх користувачів і вже півтора 
роки формує в Україні ринок «Пере-
вірених пропозицій».

Цьогоріч компанія DOM.RIA від-
значила своє 12-річчя. Сьогодні це 
сайт № 1 з покупки та продажу пере-
віреної нерухомості в Україні. Ресурс 
виступає посередником між агенція-
ми нерухомості, власниками помеш-
кань і тими, хто шукає собі домівку.

За дослідженням, проведеним 
Аналітичним центром DOM.RIA у 
2015 році, користувачі перестали 
довіряти оголошенням, розміще-
ним на більшості сайтів нерухо-
мості. Вивчаючи досвід користува-
чів, компанія DOM.RIA вирішила 
створити в Україні ринок перевіре-
ної нерухомості.

«Перевірені квартири» — уні-
кальна пропозиція для користувачів 
DOM.RIA. Оголошення з позначкою 
«перевірено» — це квартири, будин-
ки, офіси, гаражі, ділянки та інша 
нерухомість, яку особисто перевіри-
ли Інспектори RIA.

Відтепер українцям більше не 
потрібно витрачати час на те, щоб 
виїжджати на об’єкти та збирати 
про них правдиву інформацію. 

Інспектори перевіряють все!
Інспектори RIA приходять на 

виклик із сучасною камерою і ро-
блять панорамні фото 360° кожної 
кімнати. Додають в оголошення все, 
що може зацікавити покупця неру-
хомості: адресу, метраж, стан ре-
монту та ціну. Вся інформація про 
об’єкт ретельно перевіряється Ін-
спектором, узгоджується з власни-
ком нерухомості або людиною, яка 
виставляє ї ї на продаж і додається 
в оголошення. Панорамні фото пу-

блікуються без обробки у фоторе-
дакторі. Після цього оголошення 
розміщують на сайті з відміткою 
«Перевірене».

Як замовити перевірку
Замовити перевірку нерухомості 

Інспектором RIA може кожен, хто 
продає або здає в оренду кварти-
ри, будинки та іншу нерухомість 
на DOM.RIA. Замовлення можна 
зробити на сайті або за телефоном. 
Інспектор RIA зв’язується із замов-
ником, домовляється про зустріч 
у зручний для клієнта час і виїж-
джає на об’єкт. Вартість перевірки 
для маленьких міст складає 60 гри-
вень, для великих — 100 гривень. 
Перевірені оголошення на сайті 
з’являються першими при пошуку і 
мають пріоритет вищий за звичайні 
оголошення.

У середньому «Перевірені квар-
тири» переглядають у дев’ять разів 
частіше за звичайні. За відгуками 
людей, які тривалий час не могли 
продати квартиру, після перевірки 
вона швидко продалась.

Уже сьогодні на DOM.RIA розмі-
щується понад 12 000 перевірених 
оголошень. Загалом, за час існуван-
ня проекту, перевірено більш ніж  
15 000 квартир, будинків та іншої не-

рухомості по всій Україні. Для зруч-
ності користувачів сайту Інспектори 
RIA працюють у 27 містах України.

Мобільний додаток  
для зручності 

До 12-річчя компанія DOM.RIA 
випустила мобільний додаток, який 
має цілий ряд переваг, що полегшує 
пошук нерухомості. Одна з них — 
швидкий пошук на мапі. Прямо у 
смартфоні можна обвести на карті 
регіон, який вас цікавить, і додаток 
покаже оголошення, актуальні у ви-
діленому районі. Панорами квартир 
можна зберегти в додатку та пере-
глядати їх без доступу до інтернету.

У додатку реалізували один із 
сучасних трендів — віртуальну ре-
альність. Сидячи вдома на дивані, 
ви можете відвідувати квартири та 
будинки, які розташовані на іншій 
вулиці, або ж навіть в іншому міс-
ті. Панорамні фото 360° дозволяють 
роздивитись нерухомість з усіх сто-
рін щоб зрозуміти, чи потрібен вам 
перегляд «вживу».

Поки за допомогою додатку мож-
на лише шукати нерухомість. Але 
вже незабаром він стане повноцін-
ним інструментом для роботи ріел-
торів та представників агенцій не-

рухомості. Завантажити його можна 
на сайті DOM.RIA, або у Play Market.

Навчаємо безкоштовно
Щоб популяризувати перевіре-

ний ринок нерухомості в Україні 
та донести переваги «Перевірених 
квартир» до ріелторів та представ-
ників агенцій нерухомості, компа-
нія DOM.RIA проводить регіональні 
конференції по всій Україні. 

Учасники конференцій дізнаються 
про сучасні тенденції ринку, останні 
новини від DOM.RIA, знайомляться 
з ефективними інструментами для 
розвитку бізнесу, отримують прак-
тичні рекомендації від відомих екс-
пертів ринку нерухомості — Анатолія 
Топала, Святослава Райського, Георгія 
Курбанова та Дмитра Бржезицького. 
Участь у таких заходах безкоштовна, 
DOM.RIA запрошує на навчання всіх 
представників первинного і вторин-
ного ринку нерухомості.

Головна мета «Перевірених квар-
тир» на DOM.RIA — створити новий 
перевірений ринок нерухомості, де і 
покупці, і продавці будуть довіряти 
один одному. Компанія витрачає ба-
гато зусиль на те, щоб зробити сайт 
і додаток зручним для користувача. 
DOM.RIA постійно змінюється, щоб 
користувачі могли завжди ефектив-
но та швидко знайти перевірену ін-
формацію у зручній формі.

«Перевірені квартири» на DOM.RIA — 
ревоЛЮціЯ на рИнкУ нерУХомоСТі



11 Середа, 10 травня 2017www.20minut.ua Культура

Марина Михальчук

Навесні проходить 
величезна кількість 
різних фестивалів. 
Вони настільки цікаві, 
що відвідати хочеться 
відразу всі. Ми обрали 
найкращі фестивалі 
травня, які пройдуть 
у різних містах Украї-
ни, а ви обирайте, на 
який з них поїдете.

Традиційно травень в Укра-
їні – надзвичайно популярний 
період для організації відпочин-
ку, в цьому році є традиційні 
гастрономічні та культурні фес-
тивалі. Нашестя подій та фес-
тивалів цьогоріч неминуче для 
усіх бажаючих. Ховатися немає 
сенсу, тож варто гідно зустріти 
свята, що наближаються. Квит-
ки на транспорт вже почали роз-
куповувати, а номери в готелях – 
бронювати. Покваптеся, аби 
побачити хоча б частину дійства 
на власні очі!

Євробачення 2017
Дата: 8-13 травня 2017 року
Місце проведення: 
м. Київ (Міжнародний
виставковий центр)
Євробачення 2017 – 62-й пісен-

ний конкурс, який завдяки пере-
мозі Джамали в 2016 році буде 
проводиться в Україні. Містом-
господарем Євробачення 2017 
призначено Київ. Головною аре-
ною конкурсу став Міжнародний 
виставковий центр.

Україна приймає конкурс 
вдруге, в перший раз це було у 
2005 році (після того, як в 2004 
році співачка Руслана посіла пер-
ше місце в Туреччині з піснею 
«Wild Dances»).

Ключове гасло пісенного 
конкурсу цього року – Celebrate 
Diversity (укр. – Шануймо роз-
маїття). Його доповнює логотип 
Євробачення-2017, в основу якого 
покладено українське намисто, 
кожна намистинка якого виконана 
в своєму стилі. У контексті Євро-
бачення це символізує те, що всі 
ми відрізняємося один від одного, 
кожен з нас унікальний, але нас по-
єднує спільна любов до музики.

Взяти участь в Євробаченні 
2017 виявили бажання 43 країни. 
Україну на конкурсі представля-
тиме O.Torvald з піснею «Time». 
Євробачення 2017 представить 9 

шоу. Три з них будуть транслю-
ватися в прямому ефірі: перший 
Півфінал (наживо) (09.05, 22:00); 
другий Півфінал (наживо) (11.09, 
22:00); гранд Фінал (13.05, 22:00).

Три шоу пройдуть ввечері за 
день до прямих ефірів: Перший 
Півфінал (ТБ) (08.05, 22:00), Дру-
гий Півфінал (ТБ) (10.05, 22:00), 
Фінал (ТБ) (12.05, 22:00).

Саме тут буде вестися телеві-
зійний запис, а також працюва-
тиме національне журі. Ці оцін-
ки будуть впливати на результати 
в півфіналі разом з глядацьким 
голосуванням наступного дня.

Ще три шоу відбудуться вдень 
(напередодні прямих ефірів): 
Денний Перший Півфінал (09.05, 
16:00), Денний Другий Півфінал 
(11.09, 16:00), Денний Фінал (13.05, 
14:00).

Тут учасники конкурсу пред-
ставлять ті ж номери, що й в пря-
мих ефірах. Відмінність в тому, 
що не буде вестися запис і тран-
сляція, та не буде працювати на-
ціональне журі. Ці шоу рекомен-
довано для відвідування з дітьми 
через зручний час проведення.

IV Житомирський джаз-
фестиваль Jazzomyr - 2017

Дата проведення: 
20-21 травня
Місце проведення: 
Замкова гора
Організатори планують ство-

рити в місті атмосферу музич-
ного свята та креативу за участі 
виконавців з України, Польщі, 
Греції та Канади. Також у планах 
наблизити Житомир до статусу 
модерного європейського міста.

План заходів:
20 травня
15.00 Лекція телеведучого, му-

зичного критика, директора Шко-
ли джазового та естрадного мис-
тецтв Петра Полтарєва: «Історія 
розповсюдження джазу на теренах 
України» – зала готелю «Рейкарц».

17.00 Концертна програма на 
майданчику біля Каменю на честь 
заснування міста: Crystall – Dixie 
(Житомир), Anna Kuksa & Vlad 
Karashchuk (Київ); New Brain Trio 
(Київ); Katya Chilly Group (Київ); 
FreeNology (Польща). Додаткові 
локації в сквері «Замкова гора»: 
фотозона «Життя в стилі Джаз!»; 
дитячий майданчик з аніматора-
ми для дітей 3-8 річного віку; рес-
торанні майданчики.

21 травня
18.00 Концерт Bogdan 

Gumenyuk Quartet (Канада-Гре-
ція-Україна) в Філармонії (квит-
ки в касі Філармонії).

Фестиваль їжі  
Street Food So Good

Дата: 20-21 травня 2017 року
Місце проведення: м. Львів
Їжа, друзі, музика, розваги – 

бракує лише тебе! Запрошуємо 
на найсмачнішу подію травня – 
третій фестиваль Street Food so 
Good! У Парку культури та відпо-
чинку ім. Богдана Хмельницького 
на львів’ян і гостей міста чекатиме 

унікальний ярмарок вуличної їжі, 
яскраві майстер-класи та дегуста-
ції, дизайн-маркет українських 
виробників одягу та аксесуарів, 
яскраве fashion-шоу, екстрим-зо-
на, цікаві розваги для дітей та чи-
мало приємних сюрпризів!

Вперше в історії фестива-
лю – вуличний лекторій, еко-
маркет натуральної продукції 
від локальних виробників та 
dog-friendly зона. Цьогоріч фес-
тиваль планує охопити аудито-
рію понад 10 тисяч відвідувачів, 
а організатори обіцяють справ-
ді насичену програму. Відтак, у 
програмі Street food so good. Вес-
на, 2017 – 5 основних напрямків. 
Організатори прагнуть створити 
не просто фестиваль, на якому 
можна смачно поїсти і розважи-
тися, а, передусім, міцну плат-

форму для молодих підпри-
ємців, щоб вони показали свій 
якісний продукт споживачеві, 
познайомились між собою, об-
мінялись досвідом і разом пра-
цювали в одному напрямку.

У цьому сезоні свої кулінарні 
напрацювання презентуватиме 
більше 30 підприємців у сфері 
харчування. Фестивальне меню 
ярмарку вуличної їжі передбачає 
найрізноманітніші страви: сенд-
вічі, бургери, хот-доги, чіабати, 
млинці, широке мангальне меню, 
різноманітні салати, національні 
страви народів світу: бельгійські 
вафлі, фалафель, хумус, китай-
ська локшина, мексиканське бу-
ріто, тако. Охочі посмакувати 
стравами традиційної галицької 
кухні не залишаться без улюбле-
них страв, як і любителі солодко-
го. На десерт – домашні сирники, 
мафіни, торти, штрудель та інша 
випічка. У меню також великий 
асортимент свіжих прохолодних 
напоїв, справжня львівська кава.

Уже вдруге на території фес-
тивалю діятиме Street Fashion – 
новий для міста формат ди-
зайн-маркету, де свою стильну 
продукцію представлятимуть 
популярні бренди з усієї Украї-
ни. Цього разу на Street Fashion 
планується залучити до 40 мо-
лодих виробників одягу і аксе-
суарів. Традиційно «родзинкою» 

фешн-зони стане вуличний по-
каз мод Street Fashion Show, 
який цього разу буде ще масш-
табнішим. До участі планується 
запросити не тільки виробників, 
які будуть брати участь у марке-
ті, але й інші українські бренди, 
які працюють в стилі street wear. 
Окрім того, показ буде відбува-
тися в дуже незвичному форматі.

Щорічний забіг  
«Вінниця Біжить»

Дата: 
27 травня 2017 року
Місце проведення: 
м. Вінниця (площа 
перед «Книжкою»)
У Вінниці відбудеться щоріч-

ний загальноміський пробіг «Ві-
нниця Біжить». RIA ініціювала 
громадську кампанію за фізичну 
активність «Рухаємо Вінницю».

«Вінниця Біжить» – це масо-
вий забіг центральною вулицею 
міста Соборною, де кожного – 
містянина чи гостя – запрошу-
ють взяти участь. Забіг, який 
стане незабутнім святом спорту 
і здорового способу життя. Цьо-
горіч старт забігу перенесено з 
центральної вулиці на площу 
перед «Книжкою». У кожного 
учасника забігу буде можли-
вість обрати собі зручну дистан-
цію: 1 км, 3 км та 9 км.

Фести травня: смаколики,  
спорт та Євробачення - 2017
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Марина Михальчук

Фундамент – це «серце» 
будь-якого будинку, тому до 
процесу його зведення по-
трібно поставитися дуже 
відповідально. Саме він 
зобов’язаний витримувати 
усі навантаження будинку 
під час його експлуатації.

Будівництво будь-якої будівлі почи-
нається зі зведення фундаменту, тому від 
правильного вибору типу фундаменту за-
лежить, наскільки довговічною і надійною 
буде конструкція в цілому. Кожна частина 
будинку має своє функціональне призна-
чення і повинна відповідати певним буді-
вельним вимогам. Фундамент сприймає на 
себе всі зовнішні навантаження від будови.

Перед тим як виконати зведення фун-
даменту, обов’язково проводяться роботи 
з планування ділянки. Після того як ско-
сять траву, здійснять вирубку чагарників, 
після складання генплану потрібно зафік-
сувати на землі головні елементи плану-
вання ділянки. У нульовий цикл включа-
ється вертикальне планування ділянки, 
основною метою якого є захист фунда-
менту від вологи. Якщо в першому випад-
ку роботу можна виконати самостійно, то 
в другому вам не обійтися без кваліфіко-
ваної допомоги фахівця. Розглянемо най-
більш поширені типи фундаментів, які 
використовують у будівництві.

Стрічковий фундамент
Являє собою суцільний моноліт пря-

мокутного перерізу, що зводиться безпо-
середньо під усіма зовнішніми і внутріш-
німи стінами будівлі. Такі фундаменти 
здатні сприймати велике навантаження і 
застосовуються для грунтів з невеликою 
глибиною промерзання. Це найдорожчий 
за витратами матеріал.

Залізобетонний фундамент
Якщо прийнято рішення будувати залізо-

бетонний фундамент, то потрібно по всьому 
периметру зробити монтаж зварених між со-
бою металоконструкцій, тим самим збільши-
ти міцність. Потім по всьому периметру зали-
вається бетон рівним шаром і ущільнюється.

Збірний блоковий фундамент
Такі підстави є з’єднанням бетонних або 

залізобетонних блоків, стягнутих товстим ста-
левим дротом й покладених на розчин. Такий 
фундамент дуже швидко зводиться і досить 
надійний, але має високу ціну.

Цегляний фундамент
Дані основи зводять довше, ніж моно-

літні основи і поступаються їм у довговіч-
ності. Роблять цей фундамент з повнотілої 
червоної вологостійкої цегли. Розчин, який 
застосовується при кладці цегли, залежить 
від ґрунтових умов, а ще від розрахункового 
навантаження на основу.

Бутовий фундамент
Такі фундаменти будують з бутових ка-

менів, які щільно зістиковано один з одним. 
Даний фундамент надійний, міцний і довго-
вічний, але є найдорожчим, оскільки камені 

доведеться в точності підбирати і підганяти. 
Цей фундамент найкраще застосовувати на 
вологих ґрунтах, оскільки він не пропускає 
вологу. Бутобетонний фундамент роблять із 
суміші розчину і бутового каменю дрібного та 
середнього розміру.

Стовпчасті фундаменти
Використовуються при будівництві кар-

касних і дерев’яних будинків. У разі вико-
нання будівельних робіт на слабких грунтах 
використовують пальові фундаменти. Таким 
чином пристрій опорної частини будівлі за-
ймає один з головних і відповідальних ета-
пів будівельно-монтажних робіт. Адже до-
пущення помилок на початку будівництва 
може призвести до серйозних руйнівних 
процесів у всьому будинку і неможливості 
його подальшої експлуатації. 

Закладка фундаменту
Під час будівництва більшості фундамент-

них конструкцій застосовують бетон, а він, як 
відомо, має властивість «дозрівання» (й це тер-
мін чималий, до 30 днів). По завершенні усіх 
бетонних робіт свіжовиготовлений фундамент 
потрібно витримати протягом місяця без на-
вантажень. Щоб запобігти пересиханню верх-
нього шару, бетонна конструкція закривається 
будь - яким матеріалом, можна руберойдом.

Установка фундаменту – запорука 
ідеального приватного будинку

м. Житомир
вул. Вокзальна, 8

тел.: (0412) 36-15-81

ЛАМІНАТ
ПАРКЕТНА ДОШКА
КОРКОВА ПІДЛОГА
КИЛИМОВЕ ПОКРИТТЯ

ПЛІНТУСИ
ЛІНОЛЕУМ МАТРАСИ
ШТОРИ ЖАЛЮЗІ

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

ok.ru/profile/571903524817

kovano.prom.ua
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Безкоштовна доставка
по Житомиру та Житомирській області!

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: 26 років
Діти: Кіра 7 років, Аліна 1 рік
Надихає: діти
Кредо: жити, дотримуючись трьох 
принципів: не скаржитись, не звинува-
чувати, не виправдовуватись. А також 
бути чесною.
Бути мамою – це любов і відповідаль-
ність. Велика радість і щастя. Підтри-
мувати дітей і пишатися ними.

Вік: 51 рік
Діти: Світлана 33 роки,  
Людмила 29 років
Надихає: щасливий дитячий сміх онуків
Кредо: діти – сенс життя, але ми живе-
мо не тільки заради них, а насолоджу-
ємось життям разом з ними.
Бути мамою – направити дітей на пра-
вильний життєвий шлях, допомогти 
їм зробити правильний вибір,щоб 
завжди ними пишатися.

Вік: 32 роки
Діти: Михайло 4 роки
Надихає: син, чоловік, родина
Кредо: все, що відбувається в нашому 
житті – на краще!
Бути мамою – це найбільше щастя, 
дароване Богом; це натхнення жити, 
творити, радіти життю. 

Вік: 27 років
Діти: Єлизавета 7років, Роман 4роки
Надихає: моя родина
Кредо: ніколи не звертати з обраного 
шляху, йдучи до своєї мети.
Бути мамою – щоденно ставати 
кращою людиною, вчитись, дбати 
про маленькі особистості, які цього 
потребують, хвилюватися і, звичайно, 
сильно любити своїх діточок.

Яна Базилюк

Олена Олексюк

Євгенія Лаговська

Ольга Гаврилюк

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ  ПАРТНЕР
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александр вилкул стал представителем 
ассамблеи европейских регионов в Украине, – 
Президент организации Ханде Базатли

На Исполнитель-
ном комитете Ассам-
блеи Европейских 
регионов (АЕР) в Лон-
доне было принято 
решение о назначе-
нии Александра Вил-
кула официальным 
представителем орга-
низации в Украине.

АЕР является старейшей не-
правительственной региональ-
ной сетью, объединяющей бо-
лее 200 регионов по всей Европе. 
Межрегиональная деятельность 
АЕР послужила основой для 
создания Комитета регионов 
Европейской Комиссии.

Президент АЕР Ханде Базат-
ли сказала:

– Европейские регионы за-
интересованы в развитии от-
ношений с Украиной. Совмест-

но с господином Вилкулом мы 
готовы продвигать в Украине 
лучшие практики региональ-
ного управления, децентрали-
зации и развивать совместные 
проекты в различных сферах – 
экономической, культурной и 
образовательной. Мы также 
готовы делиться опытом по ак-
туальным для Украины темам, 
в частности, по решению гума-
нитарных проблем.

Александр Вилкул подчер-
кнул:

– Украине необходимо фор-
мировать прагматичные отно-
шения с Европой на основании 
взаимных интересов. Евро-
пейская интеграция Украины 
должна быть наполнена не ло-
зунгами, а конкретными про-
ектами развития, положитель-
ный эффект которых ощутят 
украинцы. Развитие межреги-
ональных отношений является 
основой для сотрудничества 
на центральном, межгосудар-
ственном уровне.

Ханде Базатли отметила:
– С господином Вилкулом 

мы сотрудничаем с 2011 года и 
видим в нем, как представите-
ле АЕР, серьезный потенциал. 
Как губернатор Днепропетров-
ской области, а впоследствии 
вице-премьер-министр и член 
парламента, он принимал ак-
тивное участие в выстраивании 
конструктивных отношений 
между областями Украины и 
членами АЕР.

В частности, при поддержке 
Вилкула, в 2013 году в Украине, 
в Днепропетровске, была про-
ведена масштабная Конферен-
ция АЕР, в которой приняли 
участие около 200 делегатов – 
депутаты Европарламента, ру-
ководители дипломатических 
учреждений, губернаторы 
регионов стран ЕС, руково-
дители регионов Украины и 
представители стран-участниц 
Восточного партнерства ЕС. 
В Днепропетровском регионе 
было открыто представитель-

ство АЕР.
В мае у Вилкула заплани-

рованы встречи в Европейском 
парламенте и Европейской ко-

миссии для обсуждения пер-
спектив межрегионального 
сотрудничества Европы и укра-
инских регионов. 

Марина Михальчук

До міста завітали 
львівські гості, аби 
донести до житоми-
рян усю суть бюдже-
ту участі. До того ж, 
експерти розповіли, 
як уникнути найголо-
вніших помилок.

Для міста бюджет участі вже 
давно не є «новинкою». Минуло-
річ після першого відбору кон-
курсу відразу стало зрозуміло, 
що у житомирян – безліч креа-
тивних ідей. Однак, навіть через 
широкий розголос теми, громад-
ськість не зовсім розібралася в 
усіх тонкощах бюджету участі.

Бюджет участі – це інстру-
мент прямої демократії, за до-
помогою якого мешканці міста 
залучаються до розподілу части-
ни міського бюджету. Подавати 
проекти на виконання бюджету 
участі можуть особи, які дося-
гли 18-річного віку і прожива-

ють у місті Житомирі. Проекти 
повинні бути спрямовані на по-
ліпшення екологічного стану та 
комфорту проживання мешкан-
ців, естетичного вигляду міста, 
сприяти соціально-економічно-
му, культурному і просторовому 
розвитку, впровадженню сучас-
них інноваційних проектів в усіх 
сферах життєдіяльності міста.

Цьогоріч конкурс проектів в 
рамках реалізації бюджету учас-
ті розпочався вже 1 квітня. Нині 
подача заявок у розпалі, свої ці-
каві ідеї ще можна подавати до 
31 травня. Приймаються проекти 
до 1 мільйона гривень (на загаль-
ну вартість близько 9 мільйонів 
гривень). Якщо сума, необхідна 
для реалізації всіх зареєстрова-
них проектних заявок, буде мен-
шою за цю суму – голосування 
не відбуватиметься, а всі вони 
будуть включені до виконання у 
2017 році.

Заступник міського голови 
Дмитро Ткачук нагадав, що ін-
формаційних заходів, присвя-
чених бюджету участі, провели 
вже багато, але є моменти, які ще 
варто вдосконалювати. Оскіль-
ки відбір проектів для бюджету 
участі відбувається вдруге, то вже 

можна визначити позитивні і не-
гативні моменти. Зокрема, важ-
ливим аспектом є інформаційна 
складова бюджету участі, яка 
(попри долученість громадськос-
ті до конкурсу) має охоплювати 
якомога більші аудиторії для 
різноманіття проектів. Дмитро 
Ткачук зазначив, що варто сер-
йозніше підходити до написання 
проектів, головним аспектом має 
бути якість. У людей багато ціка-
вих, креативних ідей, але  чимало 
проектів є незавершеними. Для 
прикладу, людина намалювала 
собі якийсь образ, а технічних 
деталей немає. Депутатам по-
казують картинку і говорять, що 
мріють у своєму мікрорайоні про 
такий дитячий майданчик. У чи-
новників виникає ряд запитань 
з розробки проектно-кошторис-
ної документації та пов’язаних з 
різними технічними аспектами. 
Саме тому проекти мають бути 
логічно завершені й чіткі.

Представник Інституту ре-
гіональних досліджень імені 
М. І. Долішнього НАН України 
Андрій Пелехатий розповів, що їх 
головним завданням є підтримка 
громадськості. До того ж, експер-
ти надають допомогу в організа-

ції просування бюджету участі, 
підтримують соціальні мережі, 
через які можна популяризувати 
ідеї бюджету участі. Також Інсти-
тут бюджету соціально-еконо-
мічних досліджень співпрацює 
з компанією, яка розробляє про-
грамний продукт — систему для 
онлайн-голосування і подачі про-
ектів. Це веб-сайт, на якому видно 
усі подані проекти. Кожен меш-
канець міста може ознайомитися 
з цими проектами, а також потім 
голосувати за ті чи інші ідеї, які 
він вважає найнеобхіднішими.

«Ми хочемо навчити грома-
дян подавати якісні проекти. За-
ради цього проводимо навчальні 
тренінги та надаємо консульта-
ційний супровід авторам. Впро-
довж всього часу подачі заявок 
вони можуть радитися з нами, 
отримувати певні консультації», – 
додав Андрій Пелехатий.

Опис проекту на виконання 
бюджету участі міста Житомира 
має включати: основну мету ре-
алізації проекту; проблему, якої 
він стосується; запропоновані 
рішення; пояснення, чому саме 
це завдання повинно бути реалі-
зоване (і яким чином його реалі-
зація вплине на подальше життя 

мешканців); основні групи меш-
канців, які зможуть користува-
тися результатами реалізації за-
вдання, а також бюджет проекту. 
Кожен проект, крім ініціаторів, 
повинен мати групу підтримку 
(не менше 10 осіб). Проекти мо-
жуть подаватися як у паперовому 
вигляді до Житомирської міської 
ради, так і в електронному ви-
гляді на електронній web-системі 
«Громадський проект».

Терміни цьогорічного Бю-
джету участі в місті Житомирі:  
1 квітня - 31 травня – прийом про-
ектних пропозицій; 1 червня -  
31 липня – верифікація та узго-
дження проектних пропозицій;  
1 серпня - 30 вересня – промо-кам-
панія авторами проектних пропо-
зицій; 1-10 жовтня – загальноміське 
голосування; 10-13 жовтня – під-
сумки голосування; 14 жовтня – 
оголошення переможців. Прого-
лосувати можна буде за 5 проектів.

Для збільшення шансів на 
перемогу саме вашого проекту 
ви маєте змогу провести інфор-
маційну кампанію на підтрим-
ку свого проекту, що збільшить 
шанси на перемогу та можливос-
ті спільно із містом реалізувати 
власну ідею. 

У Житомирі розповіли, як правильно 
готувати проекти для бюджету участі
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Запуск прозорого ринку землі – 
одна з вимог Міжнародного валютного 
фонду (МВФ). До кінця травня Верхо-
вна Рада повинна ухвалити закон про 
обіг земель сільськогосподарського 
призначення, що дозволить зняти чин-
ний мораторій на продаж землі до кін-
ця 2017 року, і вже у 2018 році фізичні 
особи в Україні зможуть купувати і 
продавати землю. Центр громадсько-
го моніторингу і контролю вирішив 
з’ясувати, яка ситуація із землею зараз 
і що чекає на українців далі.

Мораторій VS Тіньовий  
ринок землі

Минулого року парламент продо-
вжив дію заборони на продаж с/г земель 
до 2018 року, але фактично «до набрання 
чинності закону про обіг земель сільсько-
господарського призначення». Сьогод-
ні під мораторій підпадає 96% наявних 
угідь у державі, більшість з яких перебу-
ває у власності селян-пайовиків.

За умовами мораторію, власник 
землі може здавати її в оренду, обмі-
нювати або передавати свою ділянку у 
спадщину. Однак фермери та аграрні 
підприємства часто орендують землі 
у селян неофіційно, маючи при цьому 
локальну монополію. За приблизними 
підрахунками експертів, в середньо-
му власник паю отримує від орендаря 
950 грн за 3,6 га землі і не має можли-
вості обрати кращу пропозицію.

Як зазначають фахівці, попри за-
борону продажу, тіньовий ринок зем-
лі існує, і страждають від нього саме 
селяни. Сільськогосподарські ділянки 
продають через посередників за склад-
ними юридичними схемами, і гроші 
осідають у їхніх кишенях, а не потра-
пляють до рук власників. Експерти 
сподіваються, що зняття мораторію 
виправить цю ситуацію.

Чого боятися?
І прихильники, і противники знят-

тя мораторію на продаж землі сходять-
ся на думці, що цього не можна роби-
ти без виваженої і чіткої нормативної 
бази, і робити це слід поступово. У лю-
тому у парламенті був зареєстрований 
один проект закону про обіг с/г земель, 
однак у Мінагрополітики обіцяють по-
дати до Верховної Ради новий законо-
проект до 1 липня 2017 року.

Прихильники мораторію побою-
ються, що після його зняття землю мо-
жуть скупити за безцінь. Загалом екс-
перти погоджуються, що одразу після 
запуску обігу землі її ціна буде невисо-
кою, однак поступово вона зростатиме. 
Економіст Михайло Кучер, посилаю-
чись на результати дослідження ринку 
землі східноєвропейських країн, про-
гнозує, що «за перші два роки після 
відкриття ринку землі в Україні ціна 
на гектар виросте на 76%». Тому екс-
перти радять власникам паїв не поспі-

шати і почекати вигідної для них ціни.
З боку дрібних фермерів існує та-

кож страх, що без мораторію землю 
масово почнуть скуповувати великі 
агрохолдинги та іноземні інвестори. 
Утім, директор департаменту земле-
устрою, використання та охорони зе-
мель Держгеокадастру України Олек-
сандр Краснолуцький запевнив, що 
землю зможуть купувати лише укра-
їнці, і володіння землею обмежувати-
меться 200 га на особу.

На думку експертів, вільний ри-
нок землі, навпаки, може змінити си-
туацію із монополією агрохолдингів 
в АПК. «Зняття мораторію – один із 
факторів, який допоможе боротися з 
монополізацією. Першими покупця-
ми будуть переважно невеликі фер-
мери, які будуть згодні та спроможні 
вести інтенсивне господарство на по-
рівняно невеликих площах земель», – 
вважає член Вищої ради правосуддя, 
експерт із земельного права Анатолій 
Мірошниченко.

Кроки до прозорого  
обігу земель

За словами Міністра аграрної політи-
ки та продовольства України Тараса Ку-
тового, наразі уже завершується робота 
над законопроектами «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення», 
«Про консолідацію земель» і «Про вне-
сення змін до Бюджетного кодексу Укра-
їни, щодо запровадження обігу земель 
сільськогосподарського призначення».

Зокрема, експертна група пропо-
нує запустити ринок землі у кілька 
етапів: спочатку на продаж виставля-
ється державний земельний банк, а 
вже потім – приватний. Така модель 
дозволить спочатку залучити інвесто-
рів і сформувати мінімально допусти-
му ціну на землю. При цьому продаж 
планують здійснювати на відкритих 
аукціонах, зокрема онлайн, щоб забез-
печити якнайбільшу кількість учасни-
ків і прозорість торгів.

На другому етапі на ринок вихо-
дять приватні власники, які вже мають 
цінові орієнтири і можуть продавати 
свої ділянки як приватним фермерам, 
так і державі. Водночас, іноземці та 
юридичні особи не зможуть долучити-
ся до ринку землі.

«Це звужує коло покупців і гальмує 
зростання ціни (хоч і не критично), од-
нак забезпечує гарантії дотримання 
національних інтересів», – стверджує 
голова Державної служби України з 
питань геодезії, картографії та када-
стру Максим Мартинюк. Власне, за-
конопроект спрямований на те, щоб 
створити міцний якісний фермер-
ський клас, тому дрібні фермери змо-
жуть купувати державні землі у роз-
строчку на 10-15 років під 7% річних.

Загалом аграрні експерти очікують 
низку позитивних наслідків після від-

криття ринку землі. Серед основних 
називають покращення життя у селі, 
оскільки люди отримають чималі гро-
ші за продані паї, які можна буде по-
класти в банк чи вкласти в якусь спра-
ву, а також будуть забезпечені новими 
робочими місцями.

Також фахівці вважають, що обіг 
землі покращить інвестиційний клі-
мат і збільшить доходи до місцевих 
бюджетів. Більше того, ставши реаль-
ним господарем землі, фермери будуть 
зацікавлені розвивати своє господар-

ство і дбайливо ставитися до ресурсів. 
Це сприятиме появі нових технологій у 
сільгоспвиробництві і кваліфікованих 
спеціалістів на селі, а відтак зростан-
ню врожайності і прибутків. «Морато-
рій – це гальмівний механізм розвитку 
малого та середнього бізнесу на селі», – 
вважає Микола Гайдай, співзасновник 
громадської організації EasyBusiness.

Але як розвиватиметься ринок землі 
в Україні, залежить від усіх його учасни-
ків: і власників, й інвесторів, і держави. 
Наразі перший крок за владою. 

Україна без земельного  
мораторію: страхи і надії

Суспільство
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•	 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

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

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

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

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

•	 В місто	Київ	на	роботу	терміново	потрібно:	будівельників	
різних	 професій,	 різноробочих,	 та	 охоронців.	 Проживання	
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	 металлообработке.	
Оплата	 достойная.	 Жильё	 предоставляем.	 Место	 работы:	
г.Киев,	г.Ирпень,	г.Буча	050)4237887

•	 Вантажник -експедитор.	Робота	з	продуктами	харчуван-
ня,	горільчаними	і	тютюновими	виробами.	Офіційне	працев-
лаштування,	 8-годинний	 робочий	 день,	 своєчасна	 оплата	
праці,	повний	соц.пакет.	428515секретар,(067)4127420

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

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

•	 Вантажники на	сміттєвоз	на	комунальне	підприємство	в	
м.	Київ.	З/п	від	5000	грн.	Г/р:	нічні	зміни	(шестиденка).	Офі-
ційне	працевлаштування.	Повний	соцпакет.	Спец.	одяг.	Без-
коштовне	житло.	050)3872155,(050)4263716,(096)2309192

•	 Вантажники-комплектувальники запрошуються	 на	 ро-
боту	у	фірму	ТОВ	Водолії.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	 -	від	
4200	грн	067)4103946

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

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

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

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

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

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

•	 Водители приглашаются	 в	 компанию	 Дельта-Ки-
ев.	 Работа	 находиться	 в	 г.Борисполь.	 З/п	 10000грн	
067)4112487,(067)4112500

•	 Водители требуется	 в	 компанию	 Профи-Арс.	 До-
стойна	 з/п	 и	 комфортные	 условия	 работы!	 Офици-
альное	 трудоустройство!	 Обучение	 и	 карьерный	 рост!	
095)2722330,(093)1358949

•	 Водитель -ассенизатор	на	грузовой	автомобиль.	Наличие	
прав	кат	С	на	постоянное	место	работы	в	 г.Житомир.	З/п	
5000грн	098)7099697,(063)2264190Алексей

•	 Водитель в	 ресторан.	 Предоставляется	 легковой	 авто-
мобиль	пежо,права	кат.В.	Выполнение	поручений	руковод-
ства,	развоз	персонала	ресторана.	З/п	от	5000	грн.	ЦТ	Ак-
тив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	
5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282,(0
93)2401847

•	 Водитель кат	В	или	С	с	о/р	на	грузовом	авто	в	компанию	
Алекс	(г.	Житомир,	проспект	Независимости	91/1).	Хорошие	
условия	труда.	Зароботная	плата	и	графики	работы	огова-
риваются	при	собеседовании.	067)4121994,(067)4110539

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

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

•	 Водитель кат.В,	 С	 на	 авто	 УРАЛ	 срочно	 требуют-
ся	 на	 работу	 в	 Киевской	 области.	 Жильё	 предостав-
ляем.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 5000грн	
050)5831408,(050)3319837

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

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

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

•	 Водитель-экспедитор со	своим	авто,	грузоподъемность	
1.5	 т.	 Срочно	 требуется	 в	 стабильную	 дистрибьюторскую	
компанию.	067)5382415

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

•	 Водії автонавантажувача	 запрошуються	 на	 роботу	
в	 Польщі	 в	 компанію	 ОТТО	 ВОРК	 ФОРС.	 Допомагає-
мо	 з	 запрошеннями.	 Послуги	 безкоштовні.	 Ліц.	 МСПУ	
АЕ	 №291603	 від	 18.04.2014р.	 www.ottoworkforce.com.ua	
067)6742932,(067)3732877

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

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

•	 Водій -далекобійник.	Можливі	відрядження	по	ближньому	
зарубіжжю.	Д/р	на	авто	іноземного	виробництва(наливні	ван-
тажі).	 Наявність	 чіп-карти	 для	 катографа.	 067)5475326Ан-
дрій,(044)5374344,(044)5374

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

•	 Водій кат.	С	на	авто	ЗІЛ-130,	ГАЗ-	3307.	Перевезення	про-
дуктів	харчування.	Допуск	до	ГБО.	Офіційне	працевлашту-
вання,	 8-годинний	 робочий	 день,	 своєчасна	 оплата	 праці,	
повний	соц.пакет.	428515секретар,(067)4127420

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

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

•	 Вязальщица (-ик)	носков.	З/п	договорная	Детали	по	теле-
фонам	098)2259000,(093)9045050

•	 Гипсокартонщики в	 строительную	 организацию.	 Опыт	
работы.	ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	По-
дробности	оговариваются.	044)4224244,(067)4039946

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

•	 Горничные для	работы	в	отеле	требуются	для	работы	в	
г.Киев.	Гибкий	график	работы.	З/п	от	4500грн	Иногородним	
предоставляется	 жильё.	 Отсутствие	 вредных	 привычек.	
Опрятный	внешний	вид.	067)2458390

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

•	 Грузчик -	сортировщик	на	склад	стеклотары.	Срочно!	Г/р	
и	з/п	договорные.	050)3132000НиколайБорисович

•	 Грузчик на	 мусоровоз	 срочно	 требуется	 в	 г.Киев.	 Гра-
фик	 работы-	 6-дневка,	 ночные	 смены.	 Зароботная	 плата	
от	 4000	 грн.	 Предоставляем	 жилье.	 Звонить	 с	 9.00-18.00.	
096)3071392

•	 Грузчик на	склад	срочно	требуется	в	связи	с	открытием	
новой	компании	(алкогольная	группа	товара).	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,	ответ-
ственность	 и	 трудолюбие.	 Предоставляется	 жилье.	 т	
097)8388283,(044)2201802

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

•	 Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	в	
магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	за-
роботная	плата	договорные.	093)7439137,(097)7638729,(09
9)9439760

•	 Грузчик требуется	в	компанию	Профи-Арс.	Достойна	з/п	
и	комфортные	условия	работы!	Официальное	трудоустрой-
ство!	Обучение	и	карьерный	рост!	093)1358949,(095)2722330

•	 Грузчик требуется	 на	 мебельное	 производство.	 5-ти	
дневная	 рабочая	 неделя.	 Заработная	 плата	 -	 3200	 грн	
096)3232588АллаАнатолиевна

•	 Грузчики на	склад	мороженного.	Ответственность,	 вни-
мательность.	 Разгрузка	 /	 погрузка	 товара.	 Г/р	 с	 14.00	 до	
22.00,	 сб,	 вс-	 вых.	 З/п	от	4000	 грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	 пер.	
Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	 офис	 1	 (ул.	 Щорса,	 5а,	 магазин	
Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	 Грузчики срочно	 требуются	 на	 постоянную	 работу.	 Г/р	
нормированный.	 Официальное	 трудоустройство.	 Хорошие	
условия	работы.	З/п	5000	грн	098)1081610

•	 Грузчики-комплектовщики в	 складской	 комплекс	
класса	 "А"	 в	 г.	 Харькове.	 Доход	 от	 450грн/день,	 оплата	
сверхурочных.	Официальное	труд-во.	Бесплатное	питание,	
униформа,	жилье.	0661285932

•	 Двірники Стабільна	зарплата,	оплата	проживання	та	про-
їзду.Робота	в	м.	Київ	073)3403939,(066)3403939,(097)34039
39

•	 Дворник в	ресторанно-отельный	комплекс.	З/п-	3200	грн.	
Все	детали	по	тел.:096)2104669Николай

•	 Диспетчер медицинский	 центр.	 Мед.образование,	 вни-
мательность.	Возраст	значения	не	имеет.	Запись	клиентов,	
консультации.Г/р	дневной,	по	8	часов.	З/п	от	4000	грн.	ЦТ	
Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Що-
рса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	дв	552086,(067)5884282,(0
93)2401847

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

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

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

•	 Доноры Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	 в	
программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 вознаграж-
дение	 до	 370000	 грн,	 донации	 яйцеклеток	 20000-
25000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обследования,	 расходы	
на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	 №554391	 от	 22.07.2010	 г.	
097)1398486,(095)4231669

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

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

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

•	 Експедитор потрібен	в	компанию	"	Міленіум".	Оплата	сво-
єчасна	від	4000	грн.	Графік	роботи	5-ти	денка	з	вівторка	по	
суботу.	067)3942169Юрій

•	 Електрик -діагност	на	станцію	технічного	обслуговування.	
Терміново!	Г/р	нормований.	Деталі	обговорюються.Гідна	за-
робітня	плата.	Робота	в	м.	Житомир.	419308,(097)4447458

•	 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	(Киевская	
обл).	Иногородним	предоставляем	жилье.	067)4402321Алек-
сандрВикторович

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

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

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

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

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,	муля-
рів,	штукатурів,	тощо.	З/П	-	дохідна.	Проживання	надається.	
:0679684357

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

•	 Автомийник на	станцію	технічного	обслуговування.	Тер-
міново!	Г/р	нормований.	Деталі	обговорюються.Гідна	заро-
бітня	плата.	Робота	в	м.	Житомир.	419308,(097)4447458

•	 Автомойщицы (-ки)	срочно	требуются	в	г.Киев	на	посто-
янное	место	работы.	Хорошие	условие	труда.	Опыт	работы	
не	 обьязателен.	 Полная	 или	 частичная	 занятость.	 Иного-
родним	предоставляем	жилье.	З/п	от	4000-15000грн.	095)16
40404,(063)8954850,(098)1080000

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

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

•	 Администратор в	клуб	Максимум.	Заработная	плата	и	гра-
фик	 работи	 оговариваються	 при	 собеседовании.	 Хорошие	
условия	работы.	Детали	по	тел	063)3005770,(066)7989293

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

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

•	 Адміністратор залу	-	консультант	в	комплекс	ресторану	і	
магазину	продтоварів	Пан	Марципан.	Стабільна,	гідна	заро-
бітна	плата.	Офіційне	працевлаштування.	Безкоштовне	про-
живання	 та	 2-х	 разове	 харчування.	 Безоплатне	 навчання.	
Кар	єрний	ріст.	067)9932515,(096)3519480

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

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

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

•	 Бариста (продавец	кофе)	в	кофейный	уголок.	З/п	ставка	
+	%	от	продаж.	Г/р	договорной.	067)6995985

•	 Бариста срочно	требуется	на	постоянную	работу.	О/р	же-
лателен,	обучаем.	Г/р	с	7.30-16.00.	Без	вредных	привычек.	
З/п	ставка+%	097)1413197

•	 Бармен -	офіціант	в	комплекс	ресторану	і	магазину	прод-
товарів	 Пан	 Марципан.	 Стабільна,	 гідна	 заробітна	 плата.	
Офіційне	 працевлаштування.	 Безкоштовне	 проживання	 та	
2-х	 разове	 харчування.	 Безоплатне	 навчання.	 Кар	 єрний	
ріст.	067)9932515,(096)3519480

•	 Бармен срочно	 требуется	 в	 ресторан	 пгт.	 Затока	 Одес-
ской	области.	Работа	посменная.	Иногородним	предостав-
ляем	жильё.	Хороший	и	дружный	коллектив.	096)3177722

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

•	 Бармени на	постійне	місце	роботи	в	кафе	Будьмо.	Графік	
роботи	1/2.	Заробітня	плата	договірна.	Досвід	роботи	обов	
язковий.	468904,(093)5826579

РОБОТА
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•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговуванні	 електро-
обладнання	 терміново	 потрібен	 на	 ТОВ	 Житомир-Агробу-
діндустрія.	Офіційне	працевлаштування.З/п	від	6000	грн.	Г/р	
-	8:00-17:00.	Всі	детальні	умови	за	тел	067)4120408,332072

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

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

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

•	 Завантажувачi варильних	 котлів	 (2	 чоловіки)	 терміново	
потрібні	на	виробництво.	Г/р	позмінний.	З/п	5000грн	Соцпа-
кет.	Офіційне	працевлаштування.	258797

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

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

•	 Заступник керуючого	 магазином	 у	 мережу	 магазинів	
PROSTOR.	Графік	роботи	та	заробітня	плата	договірні.	Де-
тальна	інформація	по	тел	067)5577165Андрій

•	 Зварювальник (ки)	 запрошуються	 на	 роботу	 в	 Поль-
щі	 в	 компанію	 ОТТО	 ВОРК	 ФОРС.	 Допомагаємо	 з	 за-
прошеннями.	 Послуги	 безкоштовні.	 Ліц.	 МСПУ	 АЕ	
№291603	 від	 18.04.2014р.	 www.ottoworkforce.com.ua	
067)3732877,(067)6742932

•	 Зварювальник на	комунальне	підприємство	в	м.	Київ.	З/п	
від	10000	грн.	Г/р:	шестиденка.	Офіційне	працевлаштуван-
ня.	Повний	соцпакет.	Спец.	одяг.	Безкоштовне	житло.	050)3
872155,(050)4263716,(096)2309192

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

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

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

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

•	 Каменщики в	строительную	организацию.	Опыт	работы.	
ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	Подробности	
оговариваются	067)4039946,(044)4224244

•	 Каменщики на	кладку	газобетона	требуются	в	строитель-
ную	компанию	Stroy.od.ua	на	новострой	в	г.	Одесса.	Стены	
-	 300мм,	 200мм.	 Перегородки	 -	 100мм.	 Цена	 -	 270грн/м3.	
Зароботная	 плата	 сдельная.	 Иногородним	 предостовляем	
жильё	и	электро	инструмент.	096)5363730Денис

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

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

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

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

•	 Кассир срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	в	
магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	за-
роботная	 плата	 договорные	 093)7439137,(097)7638729,(09
9)9439760

•	 Керуючий магазином	 у	 мережу	 магазинів	 PROSTOR(м.	
Баранівка,	 Житомирська	 область).	 Графік	 роботи	 та	 за-
робітня	 плата	 договірні.	 Детальна	 інформація	 по	 тел	
067)5577165Андрій

•	 Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	 танцори,	 офіціанти.	
Контр.	від	3міс.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	kenjob@mail.
ru	0972201876;0936439307

•	 Кладовщик -технолог	требуется	на	производство	по	из-
готовлению	 чулочно-носочных	 изделий.	 Предоставляем	
обучение	096)4437943

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

•	 Кладовщик с	 обязаностями	 погрузочно-розгрузочных	
работ.	 Заработная	 плата	 от	 4000	 грн.	 096)3232588АллаА-
натолиевна

•	 Кладовщик срочно	требуется	в	связи	с	открытием	новой	
компании	 (алкогольная	 группа	 товара).	 Официальное	 тру-
доустройство.	 З/п	 от	 5000грн	 050)4633428,(067)4008192,(0
67)4008190

•	 Кладовщик-грузчик срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	 на	 склад.	 Г/р	 с	 Пн.-Пт.	 с	 9.00-18.00.	 З/п	 5500грн	
096)0554624

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

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

•	 Кольщик (ки)	шашки	Кольщик	брусчатки	срочно	требует-
ся	на	постоянную	работу	в	с.Довжик.	О/р	обязателен.	З/п	от	
7000грн	097)2279293,(063)8197753

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

•	 Комірники запрошуються	на	роботу	в	ТОВ	Житомир-Аг-
робудіндустрія.	 Повний	 соц	 пакет.	 Офіційне	 працевлашту-
вання.	З/п	від	6000	грн.	Г/р	-	8:00-17:00.	Всі	детальні	умови	
за	тел	067)4120408,332072

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

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

•	 Кондитери в	 комплекс	 ресторану	 і	 магазину	 продтова-
рів	 Пан	 Марципан.	 Стабільна,	 гідна	 заробітна	 плата.	 Офі-
ційне	 працевлаштування.	 Безкоштовне	 проживання	 та	 2-х	
разове	 харчування.	 Безоплатне	 навчання.	 Кар	 єрний	 ріст	
096)3519480,(067)9932515

•	 Консультанты в	 офис.	 Медицинское	 образование	 при-
ветствуется.	063)5075575,(097)7958060

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

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

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

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

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

•	 Кровельщик (рубероид,	 шифер)	 в	 строительную	 ор-
ганизацию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 своевременная	 Рабо-
та	 в	 г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются	
067)4039946,(044)4224244

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

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

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

•	 Кухонні працівники	 в	 комплекс	 ресторану	 і	 магазину	
продтоварів	Пан	Марципан.	Стабільна,	гідна	заробітна	пла-
та.	Офіційне	працевлаштування.	Безкоштовне	проживання	
та	2-х	разове	харчування.	Безоплатне	навчання.	Кар	єрний	
ріст.	096)3519480,(067)9932515

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

легальная работа В польше для мужч., женщ. 
и семейных пар - склады, заВоды, Водители, 
строители, шВеи и др. работаем по Всей укра-
ине. ВизоВая поддержка. лиц мспу аВ585217 от 
30.08.12. 0980357646, 0506700242,0631728606

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

•	 Майстер -приймальник	 на	 станцію	 технічного	 обслу-
говування.	 Терміново!	 Г/р	 нормований.	 Деталі	 обгово-
рюються.Гідна	 заробітня	 плата.	 Робота	 в	 м.	 Житомир	
097)4447458,419308

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

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

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

•	 Маляры в	строительную	организацию.	Опыт	работы.	ЗП	
своевременная	 Работа	 в	 г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	
оговариваются.	067)4039946,(044)4224244

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

•	 Машинисты строительной	 техники	 (бульдозеристы,	
экскаваторщики,	крановщики)	на	стройплощадки	в	г.	Харь-
ков.	ЗП	от	8750	грн/вахта.	Форма,	жилье,	питание	-	от	рабо-
тодателя.	0680428248

•	 Машиніст екскаватора	 Терміново!	 Графік	 роботи,	 за-
робітна	 плата	 та	 всі	 деталі	 обговорюються	 при	 зустрічі	
097)7912897

•	 Машиніст мостового	 крану	 запрошується	 на	 роботу	 в	
ТОВ	Житомир-Агробудіндустрія.	Повний	соц	пакет.	Офіцій-
не	працевлаштування.	З/п	від	6000	грн.	Г/р	-	8:00-17:00.	Всі	
детальні	умови	за	тел	332072,(067)4120408

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

•	 Менеджер з	продажу	автомобілів	в	атомибильний	салон.	
Терміново!	Г/р	нормований.	Деталі	обговорюються.Гідна	за-
робітня	плата.	Робота	в	м.	Житомир.	419308,(097)4447458

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

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

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

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

•	 Менеджер по	работе	с	автозапчастями	на	СТО	Бош	Авто	
Сервис.	З/п	высокая.	Возможно	без	о/р	(предоставим	обу-
чение).	Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустройство.	
360575,(067)9892419

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

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

•	 Менеджеры по	продажам	требуются	в	компанию	Профи-
Арс.	 Достойна	 з/п	 и	 комфортные	 условия	 работы!	 Офи-
циальное	 трудоустройство!	 Обучение	 и	 карьерный	 рост!	
095)2722330,(093)1358949

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

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

•	 Механіки запрошується	 на	 ТОВ	 УПК	 КРОК(лiдер	 з	 ви-
робництва	 спецiалiзованого	 взуття.	 Досвід	 роботи	 обов	
язковий.	Повний	соцпакет,	гідна	оплата	праці.	098)4679838

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

•	 Монолитчики (бригады)	 в	 строительную	 организацию.	
Опыт	работы.	ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	
Подробности	оговариваются.	044)4224244,(067)4039946

•	 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	
г.Киеве	 Своевременная	 заработная	 плата.	 Жилье	 предо-
ставляется.	Аванс.	Выплаты	два	раза	в	месяц.	Все	вопросы	
по	063)4354785

•	 Монолітник запрошується	 в	 будівельну	 компанію	
в	 м.	 Київ.	 Надається	 житло	 та	 3-х	 разове	 харчування.	
050)4505596

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

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

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

на дереВообробний заВод єВропейського кла-
су потрібні Водії кат. "е" - машини Iveco Trakker, 
MaN. з/п Від 24000грн. для запису на спіВбесіду 
зВертатись за 0993732342,0986402986

на летний сезон В коблеВо требуются: админи-
стратор, охрана, официанты, кассиры, поВара, 
бичбои, продаВцы, посудомойщицы, уборщи-
ки. 0639531113

•	 Налагоджувальник устаткування	 у	 виробництві	 хар-
чової	 продукції	 термiново	 на	 ЗАТ	 Житомирськi	 Ласощi.	
вул.	 Покровська,	 67	 (вхід	 зі	 сторони	 вул.	 Яна	 Гамарника).	
413218,(093)1231342

начальник охорони.Вахта по Вінницькій обл. 
житло, форма,проїзд забезпечує фірма. зарп-
лата 7500грн. 0688764775, 0938086283,0664004086

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

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	 запрошується	 на	 роботу	
в	 Польщі	 в	 компанію	 ОТТО	 ВОРК	 ФОРС.	 Допомагає-
мо	 з	 запрошеннями.	 Послуги	 безкоштовні.	 Ліц.	 МСПУ	
АЕ	 №291603	 від	 18.04.2014р.	 www.ottoworkforce.com.ua	
067)6742932,(067)3732877

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

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

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

•	 Оператор ПК	о/р	от	1	года.	Срочно	требуется	в	стабиль-
ную	 дистрибьюторскую	 компанию.	 Знание	 програм:	 1С,	
Word	Excel.	Г/р-5-ти	дневка.	067)5382415

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

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

•	 Отборщики товару	приглашаются	на	роботу	на	ООО	Во-
долеи.	Без	вредных	превычек.	З/п-	3800	грн.	067)4103946

•	 Официант (-ка)	 срочно	 требуется	 в	 ресторан	 за	 го-
родом.	 Опыт	 работы	 обязателен.	 Полная	 занятость,	
з/п-	 ставка+%.	 После	 работы	 подвоз	 за	 счет	 ресторана	
093)0506477,(096)7967493

•	 Официант срочно	 требуется	 в	 ресторан	 пгт.	 Затока	
Одесской	 области.	 Работа	 посменная.	 Иногородним	 пред-
оставляем	жильё.	Хороший	и	дружный	коллектив.	Оплата	
высокая	096)3177722

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

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

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

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

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

•	 Официанты требуется	в	ресторан.	Дружеский	колектив,	
хорошие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	заработная	
плата.	067)4100300
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•	 Офіціанти (-ки)	 в	 кафе	 бажанно	 досвід	 роботи.	 Хороші	
умови	праці,	Гідна	заробітна	плата.	Всі	деталі	при	зустрічі	
або	по	тел	067)9894116

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

•	 Офіціанти (-ки)	на	постійне	місце	роботи	в	кафе	Будьмо.	
Графік	роботи	1/2.	Заробітня	плата	договірна.	Досвід	роботи	
не	обов	язковий.	093)5826579,468904

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

•	 Охоронець (нічні	зміни)	в	комплекс	ресторану	і	магазину	
продтоварів	Пан	Марципан.	Стабільна,	гідна	заробітна	пла-
та.	Офіційне	працевлаштування.	Безкоштовне	проживання	
та	2-х	разове	харчування.	Безоплатне	навчання.	Кар	єрний	
ріст.	096)3519420,(067)9932515

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

•	 Охоронники (чоловіки	 та	 жінки).	 Охорона	 промислових	
об’єктів	 по	 Вінницькій,	 Одеській	 та	 Черкаській	 областях.	
Вахта	 15/15,	 30/15	 днів.	 Кар	 єрний	 ріст,	 заробітна	 плата	
своєчасно.	Доставка	та	проживання	-	безкоштовне.	Харчу-
вання.	 З/п	 160-200грн/доба	 098)3113472,(097)9318280,(063
)6999454

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

•	 Охоронники потрібні	 для	 роботи	 вахтовим	 методом	 в	
компанію	 ТОВ	 Гладіус	 Сервіс.	 Г/р	 20/10днів.	 З/п	 від	 4000-
6000грн.	Надається	житло	на	території	об	єкту.	068)3915779

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

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

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

•	 Охоронці Г\р	1\2	доби	.	Офіційне	працевлаштування.	Сво-
єчасна	виплата	з\п.	м.	Житомир	та	область.	Можливість	вах-
тового	методу	роботи.	063)2171583,(098)0072505

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

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

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

•	 Охоронці Робота	в	м.	Житомирі,	Житомирській	обл.	Г/р:	
1/2	доби	Спецодяг	З/п:	від	180	грн/добу	(своєчасна	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	 роботу	
в	 охорону	 фірму	 "ГЛАД	 ГРУП	 БЕЗПЕКА".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

охоронці чолоВіки та жінки на заВоди, В агро-
фірми. з/п 5000грн. ВахтоВий метод роботи. де-
талі по телефону: 0664004086,0938086283

•	 Охрана жилых	комплексов	класса	 "De-luxe"	 в	 г.	Харько-
ве!	Удобный	график:	от	5	до	60	дней,	ЗП	от	6500	грн.	Обес-
печиваем	 форменной	 одеждой,	 питанием,	 проживанием.	
0677014922

•	 Охрана различных	объектов	в	г.	Харьков	(возможно	без	
опыта).	ЗП	ежедневно	до	620	 грн.	 за	12	часов.	Обучение,	
соц.	пакет,	жилье,	питание	(за	счёт	фирмы).	Работа	на	по-
стоянной	основе.	0990002647

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

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

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

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

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

•	 Охранники (мужчины/женщины)	требуются	в	 г.Киев.	Г/р	
вахта	20/20,	30/30,	З/п	200грн/сутки	096)3827031,(095)1797
819,(044)2070872

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

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

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

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

•	 Пакувальник терміново	потрібен	на	хлібобулочне	вироб-
ництво	у	місто	Київ.	Г/р	позмінний.	073)1525754,(068)9502108

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

•	 Пекар терміново	потрібен	на	хлібобулочне	виробництво	у	
місто	Київ.	Г/р	позмінний.	073)1525754,(068)9502108

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

•	 Пекарь (изготовление	и	выпечка	пирожков)	в	мини	пекар-
ню	(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	оренди	міс-
ця.	Не	дорого!	Хороші	умови	праці.	м.	Житомир	066)8431142

•	 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.	 За-
роботная	 плата	 высокая,	 выплаты	 своевременные.	 Пред-
оставляем	жилье	097)0300577,(098)6176434

•	 Пилорамщики срочно	 требуются	 на	 работу	 в	 Макаров-
ский	р-н,	с.Боровка.	З/п	от	6000грн	Жильё	предоставляется	
067)3286837Андрей

•	 Пилорамщики требуется	 на	 работу	 в	
деревообрабатывающий	 цех	 для	 переработки	 необрезной	
доски.	 Знания	 в	 сортности	 древесины.	 Работа	 в	 г.Киев.	
Жильё	предоставляем.	З/п	достойная	067)9193354Алексей

•	 Пилорамщики требуются	 на	 постояную	 рабо-
ту.	 Оплата	 сдельная.	 Работа	 в	 Житомирской	 обл.	
067)4011186,(093)6081356

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

•	 Підсобні робочі	 у	 м.Житомирi	 (сезонна	 робота).	 З/п-	
3200+	%	від	виробітку.	Г/р	з	8.00-17.00.	Без	ш/з	(у	робочий	
час).	Офiцiйне	працевлаштування.	067)7055932,446356

•	 Плиточники в	строительную	организацию.	Опыт	работы.	
ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	Подробности	
оговариваются	044)4224244,(067)4039946

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

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

•	 Повар в	 м.	 Київ	 в	 кафе-бар.	 Г\р	 7\7.	 Безкоштов-
но	 надаємо	 житло	 та	 харчування.	 Усі	 питання	 по	
093)0933560,(067)9718245

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

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

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

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

•	 Повар срочно	требуется	в	ресторан	пгт.	Затока	Одесской	
области.	 Работа	 посменная.	 Иногородним	 предоставляем	
жильё.	 Хороший	 и	 дружный	 коллектив.	 Оплата	 высокая	
096)3177722

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

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

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

•	 Подсобные рабочие	 требуются	на	постояную	работу	на	
пилораму.	 Оплата	 сдельная.	 Работа	 в	 Житомирской	 обл.	
067)4011186,(093)6081356

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

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

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

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

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

•	 Польща.Офіційне працевлаштув.Особисто	 відвідуємо	
місця	праці.	Док.	на	6/12міс.(від	Воєводи)	візи.	Страхув,	ан-
кети,	реєстр.	0676705155

•	 Помощник менеджера	в	офис	Работа	с	клиентами.	Без	
опыта	работы.	097)7958060,(063)5075575

•	 Помощник повара	срочно	требуется	в	ресторан	пгт.	За-
тока	 Одесской	 области.	 Работа	 посменная.	 Иногородним	
предоставляем	 жильё.	 Хороший	 и	 дружный	 коллектив.	
Оплата	высокая.	096)3177722

•	 Помощник повара	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту	в	бар	Колесо.	Пунктуальность,	ответственность,	ком-
муникабельность.	Совершеннолетние.	Подвоз	и	питание	за	
наш	счёт.	Оплата	достойная.	097)9538218

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

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

•	 Помощник швеи	 З/п	 договорная	 Детали	 по	 телефонам	
098)2259000,(093)9045050

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

•	 Посудомийниця (-ик)	 на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 кафе	
Будьмо.	Графік	роботи	1/2.	Заробітня	плата	договірна.	До-
свід	роботи	не	обов	язковий	093)5826579,468904

•	 Посудомийниця (-ик)	 терміново	 потрібна	 на	 роботу	 в	
м.Київ.	 Стабільна	 з/п:	 від	 5500	 до	 7000грн+бонуси,	 харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)273812
8,(093)3815025,(099)0441824

•	 Посудомойщица (-ик)	 в	 ресторан	 за	 городом.	 Гра-
фик	 работы	 1/2,	 зароботная	 плата	 2200грн.	 Подвоз	 после	
работы	096)7967493,(093)0506477

•	 Посудомойщица (-ик)-уборщица	 (-ик)	 в	 рес-
торан	 (центр	 города).	 Детали	 на	 собеседовании	
098)2831307,(067)5884070

•	 Посудомойщица в	 воинскую	 часть.	 Возраст	 значения	
не	имеет,	трудолюбие.	Мойка	посуды.	Г/р	2/2	дня,	с	8.00	до	
20.00.	Бесплатное	питание.	З/п	3200	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	
Вольт,	вход	со	двора).	093)2401847,(067)5884282,552086

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

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

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

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

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

•	 Працівники на	 виробництві	 запрошуються	 на	 робо-
ту	 в	 Польщі	 в	 компанію	 ОТТО	 ВОРК	 ФОРС.	 Допомага-
ємо	 з	 запрошеннями.	 Послуги	 безкоштовні.	 Ліц.	 МСПУ	
АЕ	 №291603	 від	 18.04.2014р.	 www.ottoworkforce.com.ua	
067)3732877,(067)6742932

•	 Прибиральники (чол./жін.)	 терміново	 потрібні	 на	 роботу	
в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	099)044182
4,(093)3815025,(067)2738128

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

•	 Прибиральники 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

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

•	 Прибиральники Стабільна	зарплата,	оплата	проживання	
та	проїзду.	Робота	в	м.	Київ	097)3403939,(066)3403939,(07
3)3403939

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

•	 Приемщик стеклотары	 срочно	 требуется	 на	 склад.Гра-
фик	 работы	 и	 заработная	 плата	 при	 собеседовании.	 Де-
тальная	информация	по	тел	050)3132000НиколайБорисович

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

•	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	Тран-
зит.	Хорошие	условия	труда.	З/п	-	высокая.	Г/р	-	при	собесе-
довании	067)9296713Виталий

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

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

•	 Продавец мороженого	в	ресторан	Гайки.	График	работы	
и	 зароботная	 плата	 договорные.	 Обращатся	 по	 адресу:	
г.Житомир,	ул.Новый	Бульвар,6.	098)5792012

•	 Продавец сантехники.	 Ответственность,	 развитые	
коммуникативные	навыки.	Консультирование	и	обслужива-
ние	покупателей.	Г/р	с	8.00	до	18.00,	2	выходных.	З/п	6000-
8000	 грн.	 ЦТ	 Актив-Бизнес,	 пер.	 Львовский,	 2,	 3-й	 этаж,	
офис	1	 (ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	 вхо	552086,(067)58
84282,(093)2401847

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

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

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

•	 Продавец-кассир срочно	 требуется	 на	 постоянную	 ра-
боту	в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Хорошие	
условия	работы.	З/п	-	3500	грн	098)7356692ОльгаНиколаев-
на

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

•	 Продавец-консультант требуется	 в	 компанию	 Профи-
Арс.	 Достойна	 з/п	 и	 комфортные	 условия	 работы!	 Офи-
циальное	 трудоустройство!	 Обучение	 и	 карьерный	 рост!	
093)1358949,(095)2722330

•	 Продавець в	 магазин	 дитячого	 одягу.	 Досвід	 роботи	
не	 обязковий	 (навчаємо).	 З/п-	 договірна.	 Г/р-	 8:30-19:00	
096)2520737,(097)2268849

•	 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 в	молочний	відділ	з	досвідом	роботи	в	продук-
товий	маркет	Леон	(вул.	Шелушкова,	87/4).	Г/р	з	8-00	до	21-
00,	2/2	неділі.	З/п	від	3000	грн/	2	неділі.	067)5966680

•	 Продавець продовольчих	 товарів	 та	 учні	 продавців	 тер-
міново	потрібні	в	гастроном	Пан	Марципань.	Досвід	роботи	
не	має	значення,	проводимо	навчання.	Заробітня	плата	ви-
сока.	096)3519420
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•	 Продавець продовольчих	 товарів	 ТОВ	 Торговий	 дім	
Смачний	 світ	 в	 мережу	 магазинів	 та	 кіосків.	 Вимоги:	 чес-
ність	 і	 порядність,	 доброзичливість	 та	 комунікабельність,	
вміння	 рахувати.	 Д/р	 необов'язковий.	 Офіційне	 працевла-
штування.	Проводимо	навчання.	418861,(093)3231930

•	 Продавець-консультант у	мережу	магазинів	PROSTOR.	
Графік	роботи	та	заробітня	плата	договірні.	Детальна	інфор-
мація	по	

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

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

•	 Продавцы срочно	 требуются	 в	 продовольственный	
магазин	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 желателен.	 Г/р	
нормированный.	Ответственные,	пунктуальные,	без	в/п.	З/п	
от	200грн/день.	Звонить	до	18.00	067)4011334,(093)2499131

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Работа Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	 в	
программы:	 суррогатного	 материнства	 -	 вознаграж-
дение	 до	 370000	 грн,	 донации	 яйцеклеток	 20000-
25000	 грн.	 Бесплатные	 мед.обследования,	 расходы	
на	 проезд.	 Лиц.	 МОЗУ	 АВ	 №554391	 от	 22.07.2010	 г.	
095)4231669,(097)1398486

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

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

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

•	 Работа Перспективный	 ученик	 срочно	 требуется	 на	
мебельное	 производство	 в	 г.Киев.	 Иногородним	 пред-
оставляется	 бесплатное	 жилье.	 Стабильная	 работа	 на	
долгосрочный	период.	Оплата	от	выработки	(5000-8000грн).	
Звоните	прямо	сейчас!	068)0173905

•	 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 Робота	 за	різними	напрямками.	Оплата	до	6000	
грн	+	%	і	премії.	068)0397551,(063)9261739

•	 Работа Сканувальник	 запрошуються	 на	 роботу	 у	 фірму	
ТОВ	 Водолії.	 Досвыд	 роботи	 з	 бухгалтерією	 1С:8.2,	 З/п-	
4500	грн.	067)4103946

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

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

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

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

•	 Работа Формировщица	(ик)	требуется	на	производство	по	
изготовлению	 чулочно-носочных	 изделий.	 Предоставляем	
обучение	096)4437943

•	 Работа Хороший	 дополнительный	 зароботок!	 Звоните!	
097)7958060,(063)5075575

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

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

•	 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

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

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

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

•	 Раздатчики листовок	 срочно	 требуются	 на	 постоянную	
работу	в	связи	с	расширением	компании.	З/п	еженедельно.	
Жильём	обеспечиваем.	067)4090801,(096)8785874,(093)352
2103

•	 Разнорабочие (строители)	для	благоустройства	помеще-
ния	и	територии	(ремонтные	работы)	требуется	на	постоя-
ную	 работу	 на	 мебельное	 предприятие.	 З/п	 -	 от	 4000	 грн.	
096)3232588АллаАнатолиевна

•	 Разнорабочие в	 строительную	 организацию.	 Опыт	
работы.	ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	По-
дробности	оговариваются	044)4224244,(067)4039946

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

•	 Разнорабочие на	 камнеобработку	 срочно	 требует-
ся	 на	 постоянную	 работу	 в	 с.Довжик.	 З/п	 от	 5000грн	
063)8197753,(097)2279293

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

•	 Разнорабочие на	работу	в	садовый	центр	 (с.Жерновка,	
Киево-Святошенкий	р-н).	З/п	5200	грн.	Предоставляем	жи-
лье	067)4427543,(050)3306480

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

•	 Разнорабочие срочно	на	постоянное	место	работы	в	го-
род	Житомир.	График	работы	нормированный,	зароботная	
плата	достойная.	097)5171263

•	 Разнорабочие срочно	 требуются	 для	 работы	 в	 г.Киев.	
Жильё	предоставляется.	З/п	6000грн	067)4668477

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

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

•	 Разнорабочие срочно	 требуются	 на	 работу	 в	 Киевской	
области.	 Жильё	 предоставляем.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	З/п	от	5000грн	050)3319837,(050)5831408

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

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

•	 Разнорабочие требуются	 на	 работу	 в	
деревообрабатывающий	 цех	 для	 переработки	 необрезной	
доски.	Работа	в	г.Киев.	Жильё	предоставляем.	З/п	достой-
ная	067)9193354Алексей

•	 Разнорабочий (Слесарь).	 На	 сельскохозяйственное	
предприятие	 A/Ф	 ''Весна''	 приглашаются	 на	 постоянную	
работу.	 Зарплата:	 от	 3000-4500	 грн,	 за	 качественную	 ра-
боту	 -	 премии,	 выплачивается	 2	 раза	 в	 месяц	 Прожива-
ние	 в	 комнатах	 общежития	 на	 территории	 предприяти	
067)2802066,(098)4546946

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

•	 Раскройщик требуется	 на	 работу	 в	
деревообрабатывающий	 цех	 для	 переработки	 необрезной	
доски.	Знания	сортностидревесины.	Работа	в	г.Киев.	Жильё	
предоставляем.	З/п	достойная	067)9193354Алексей

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

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

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

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

•	 Різноробочі на	 будівництво	 в	 м.Житомирі.	 Г/р	 8.00-
17.00.	 З/п	 3500	 грн.Офіційне	 працевлаштування	
401424,401414,(067)2343635

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

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

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

•	 Різноробочі терміново	 потрібні	 на	 склад	 вул.	 Вітрука	 2.	
Заробітна	плата	4000	грн.	Графік	роботи	5-ти	денка	з	9:00	
до	18:00	096)8516766

•	 Різноробочі терміново	потрібні	на	хлібобулочне	виробни-
цтво	у	місто	Київ.	Г/р	позмінний.	068)9502108,(073)1525754

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

робота В піВденній кореї та ізраїлі для чо-
лоВікіВ, жінок, сімейних пар. Вік 23-50 рокіВ. 
зарплата Від ?26500 грн.- 66250 грн. В місяць. 
працюємо без передоплат, по Всій украї-
ні. лIц мспу аВ585217 ВIд 30.08.12. 0980357646, 
0631728606,0506700242

робота ВахтоВим методом по території украї-
ни: машиніст крана рдк-250, оператор поВітря-
но-плазмоВої порізки (чпу), маляр (по металу), 
токар (металообробка), фрезеруВальник, зВар-
ник (TIG, MIG/MaG), для іногородніх гуртожиток 
та харчуВання. 0933556846

•	 Робота за	кордоном	Водії	в	транспортну	компанію	"ZIRKA"	
з	 Латвії.	 Офіційна	 работа.	 Права	 кат.	 С,	 E,	 з	 чіпом.	 До-
свід	 роботи	 не	 менше	 2-х	 років	 (країни	 ЕС,	 Турція,	 Росія)	
+37126336448	(	Viber)	e-mail	:	zirka2003@bk.ru	073)0173753

•	 Робота за	 кордоном	 Легальна	 робота	 в	 Польщі.	 Опе-
ратор	 у	 хімчистку.	 З/п	 від	 12000грн.	 Графік	 роботи:	 9.00-
21.00.	 Надаємо	 житло.	 Допомога	 у	 відкритті	 візи.	 Пост.
діяльність	 згідно	 з	 наказом	 МСПУ	 №371	 від	 9.03.17р.	
044)5855563,(067)2431696Ірина

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

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

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

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

•	 Санитарка-уборщица в	медицинский	центр.	Возрастных	
ограничений	нет,	 активность,	 трудолюбие.	Уборка	 кабине-
тов,	коридоров.	Г/р	2/2	дня.	З/п	3200	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	
Вольт,	вход	со	двора).	093)2401847,(067)5884282,552086

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

•	 Сборщик-монтажник требуется	в	мебельную	компанию	
Мебель-Сервис.	 Второй	 номер.	 Можем	 взять	 ученика.	 За-
работная	плата	от	4500	грн.	096)3232588АллаАнатолиевна

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

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

•	 Сварщик требуется	на	фирму	по	производству	лестниц.	
Г/р-	 5-ти	 дневка	 с	 8:00-17:00.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	Оплата	при	собеседовании.	067)4217269

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

сВарщики миг маг, тиг - легальная работа 
по Всей польше. зарплата от 95 грн. В час до 
165 грн. В час (от кВалификации). ВизоВая 
поддержка. лиц мспу аВ585217 от 30.08.12. 
0980357646, 0506700242,0631728606

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

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

•	 Складальник взуття	 запрошується	 на	 ТОВ	 УПК	
КРОК(лiдер	з	виробництва	спецiалiзованого	взуття.	Прово-
димо	навчання	та	оплачуємо	стажування.	Повний	соцпакет,	
гідна	оплата	праці.	098)4679838

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

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

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

•	 Слесарь требуется	 на	 фирму	 по	 производству	 лестниц.	
Г/р-	 5-ти	 дневка	 с	 8:00-17:00.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	Оплата	при	собеседовании.	067)4217269

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

•	 Слюсар (обслуговування	 фреонових	 холодильних	
установок)	 термiново	 на	 ЗАТ	 Житомирськi	 Ласощi.	 вул.	
Покровська,	 67	 (вхід	 зі	 сторони	 вул.	 Яна	 Гамарника).	
413218,(093)1231342

•	 Слюсар (ремонт	 технологічних	 установок)	 термiново	 на	
ЗАТ	Житомирськi	Ласощi.	вул.	Покровська,	67	(вхід	зі	сторо-
ни	вул.	Яна	Гамарника).	413218,(093)1231342

•	 Слюсар -	складальник	(середня/технічна	освіта).	Провід-
ний	європейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	пра-
ці.	 З/п:	 відрядно-преміальна.	 Офіційне	 працевлаштування.	
Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	
Соборності,	36	0444063626,	0503868659

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

•	 Слюсар 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 на	 ТОВ	 Житомир-Агробудіндустрія.	
Ремонт,	обслуговування	мостових	кранів,	конвеєрів,	ремонт	
метало	форм,	складання	металоконструкцій.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	З/п	-	договірна	067)4120408,332072

•	 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	птахофабри-
ка.	Офіційне	працевлаштування,	гарячі	обіди	за	1	грн,	щомі-
сячна	премія,	продукція	власного	виробництва	–	6,5	кг	м’яса	
птиці,	безкоштовне	підвезення	з	050)3176131,(067)2157130
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•	 Слюсарі з	 ремонту	 авто	 на	 станцію	 технічного	 обслу-
говування.	 Терміново!	 Г/р	 нормований.	 Деталі	 обгово-
рюються.Гідна	 заробітня	 плата.	 Робота	 в	 м.	 Житомир.	
097)4447458,419308

•	 Сортировщица (-ик)	 стеклотары	 требуется	 на	 склад.	
Срочно!	 Г/р	 и	 з/п	 договорные.Хорошие	 условия	 труда.	
050)3132000НиколайБорисович

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

•	 Сотрудники в	 новый	 филиал	 С	 опытом	 работы	
в	 торговле.	 Коммуникабельные,	 ответственные.	
063)5075575,(097)7958060

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

•	 Сотрудники в	офис	С	опытом	диспетчера	или	оператора	
кол-центра.	Не	продажи.	097)7958060,(063)5075575

•	 Сотрудники в	 офис	 Требуется	 коммуникабельный,	 же-
лающий	работать,	увереный	пользователь	ПК	097)4509317

•	 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

•	 Станочники требуются	 на	 постояную	 работу	 на	 пи-
лораму.	 Оплата	 сдельная.	 Работа	 в	 Житомирской	 обл	
093)6081356,(067)4011186

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

•	 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 Опыт	 работы.	 Г/р	 с	 09.00	 до	 18.00.	 З/п	
сдельная.	 Возможно	 официальное	 трудоустройство.	
098)5996978,467696

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

•	 Столяр требуется	 на	 фирму	 по	 производству	 лестниц.	
Г/р-	 5-ти	 дневка	 с	 8:00-17:00.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	Оплата	при	собеседовании.	067)4217269

•	 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 требуется	на	деревообрабатывающее	
предприятие	в	г.Киев.	О/р	от	1	года.	Среднее	техническое	
или	высшее	образование.	Полная	занятость,	Г/р	с	9.00	до	
18.00,	Вс	-	выходной.	Предоставляем	жилье	для	инагород-
них.	099)6020700,(096)9868881

•	 Строители всех	специальностей,	 комплексные	бригады,	
монтажники,	отделочники	и	др.	г.	Харьков.	Вахта.	ЗП	5200	
грн./	 неделя.	 Соц.	 пакет.	 Роба,	 жильё,	 питание,	 проезд	 за	
счет	организации.	0662473105

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

•	 Строители широкого	 профиля	 (подсобники)	 на	 вахту	 в	
г.	Харьков.	Стабильная	ЗП	до	13	000	грн.	+	%(выполнение	
плана).	Бесплатная	спецодежда,	инструмент,	питание.	Жи-
лье	предоставляется.	0959113640

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

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

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

•	 Стропальник терміново	 потрібен	 на	 ТОВ	 Житомир-
Агробудіндустрія.	 Офіційне	 працевлаштування.	 З/п	 від	
6000	 грн.	 Г/р	 -	 8:00-17:00.	 Всі	 детальні	 умови	 за	 тел	
332072,(067)4120408

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

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

•	 Технолог на	швейное	производство	в	г.Житомире.	Опыт	
работы	 обязателен.	 Полный	 соцпакет,	 достойная	 оплата	
труда.	098)4679838

•	 Тістороби терміново	 потрібен	 на	 хлібобулочне	 виробни-
цтво	у	місто	Київ.	Г/р	позмінний.	068)9502108,(073)1525754

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

•	 Товарознавець (вантажник)	в	комплекс	ресторану	і	мага-
зину	продтоварів	Пан	Марципан.	Стабільна,	гідна	заробітна	
плата.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Безкоштовне	 прожи-
вання	та	2-х	разове	харчування.	Безоплатне	навчання.	Кар	
єрний	ріст.	096)3519420,(067)9932515

•	 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	механический	
завод.	Иногородним	предоставляется	жилье.	З/п	от	6500грн	
Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Чехова,	1,	063)2822740,(067)4126355

•	 Токарь требуется	на	фирму	по	производству	лестниц.	Г/р-	
5-ти	 дневка	 с	 8:00-17:00.	 Официальное	 трудоустройство.	
Оплата	при	собеседовании.	067)4217269

•	 Торговий агент	в	м.	Житомир	та	м.	Бердичів.	Наявність	
автомобіля.	 Проводимо	 навчання.	 Офіційне	 працевлашту-
вання,	 8-годинний	 робочий	 день,	 своєчасна	 оплата	 праці,	
повний	соц.пакет.	428515секретар,(067)4127420

•	 Торговий представник	 з	 авто	 і	 без	 в	 компанію	 ТОВ	 Ді-
трейд	 ЛТД.	 Робота	 по	 м.	 Житомир	 та	 область.	 З/п:	 від	
7000	 грн	 (при	 наявності	 власного	 авто),	 від	 5000	 грн	 (без	
авто).	 Офіційне	 працевлаштування,	 повний	 соцпакет.	
068)4566814Людмила,(098)2259082Світлана

•	 Торговый представитель	в	компанию	Алекс	(г.	Житомир,	
проспект	 Независимости	 91/1).	 З/п:	 от	 4000	 грн.	 Хорошие	
условия	труда.	Зароботная	плата	и	графики	работы	огова-
риваются	при	собеседовании.	067)4110539,(067)4121994

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

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

•	 Торговый представитель	 срочно	 требуется	 для	 работы	
по	области.	Рыбные	снэки.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	
8000грн	+	%	096)0554624

•	 Торцювальник запрошується	 на	 роботу	 в	 деревооброб-
ний	 цех	 для	 переробки	 необрізної	 дошки.	 Знання	 в	 сорт-
ності	деревини.	Робота	в	м.Київ.	Житло	надаємо.	З/п	гідна.	
067)9193354Олексій

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

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

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

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!!!	Про-
жиВание	и	Питание	за	счет	комПании,	ПредостаВ-
ляется	форма.	зП	от	4000	грн.	0675268435

•	требуются	уборщики	В	г.киеВ!	работа	Посмен-
ная,	 смены	 днеВные	 и	 ночные	 (на	 Выбор),	 По-
мощь	с	жильем.	ПредостаВляется	сПецодежда.	
оПлата	 Проезда	 до	 киеВа.	 з/та	 5000-6500	 грн.	
0675268435

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

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

•	 Уборщики (-цы)	 в	 клининговую	компанию	для	работы	в	
г.Киев.	 Мужчины/женщины.	 Гибкий	 график	 работы.	 З/п	 от	
4500грн	Иногородним	предоставляется	жильё.	Отсутствие	
вредных	привычек.	Опрятный	внешний	вид.	067)2458390

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

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

•	 Уборщица (-ик)	 срочно	 требуется	 в	 кафе	 Пик-
ник	 с.Глыбочица.	 Г/р	 1/2	 суток.	 З/п	 от	 3000грн	
093)7945552,(097)7945552

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

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

•	 Управляющий (-ая)	 требуется	 на	 постояную	 работу	 на	
пилораму.	 Оплата	 сдельная.	 Работа	 в	 Житомирской	 обл.	
093)6081356,(067)4011186

•	 Фасадник запрошується	в	будівельну	компанію	в	м.	Київ.	
Надається	житло	та	3-х	разове	харчування.	050)4505596

•	 Фасадчики (мокрый	фасад)	в	строительную	организацию.	
Опыт	работы.	ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	
Подробности	оговариваются	067)4039946,(044)4224244

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

•	 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

фірма(м.киїВ) шукає ВодіїВ на асенізаційний 
аВтомобіль марки Mersedes з офіційним пра-
цеВлаштуВанням і Високою заробітною пла-
тою (стаВка+%), надаєм житло. 0965777577

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

•	 Формовщик носочных	 изделий.	 З/п	 договорная	
093)9045050,(098)2259000

•	 Формувальник залізобетонних	виробів	запрошується	на	
роботу	в	ТОВ	Житомир-Агробудіндустрія.	Повний	соц	пакет	
.Офіційне	 працевлаштування.З/п	 від	 6000	 грн.	 Г/р	 -	 8:00-
17:00.	Всі	детальні	умови	за	тел	332072,(067)4120408

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

•	 Формувальники тіста	 терміново	 потрібні	 на	 хлі-
бобулочне	 виробництво	 у	 місто	 Київ.	 Г/р	 позмінний.	
068)9502108,(073)1525754

•	 Фрезеровщик камня	 срочно	 требуется	 на	 постоян-
ную	 работу	 в	 с.Довжик.	 О/р	 обязателен.	 З/п	 от	 7000грн	
097)2279293,(063)8197753

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

•	 Фрезеровщик срочно	 требуется	в	цех	по	нарезке	плит-
ки	на	станки	полуавтомат.	Работа	в	с.Стрижевка	 (20км	от	
Житомира).	 Официальное	 оформление.	 Достойная	 з/п.	
068)3545009,(050)5226357

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

•	 Фрезеровщики на	 предприятие	 в	 г.Житомире.	
Г/р	 8.00-17.00.	 З/п	 от	 4000	 грн	 Оф.	 трудоустройство	
067)2343635,(063)2557747,401414

•	 Фрезерувальники на	виробниче	підприємство	ТОВ	Жи-
томирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	
домовленістю.	095)2806719,472064

•	 Швачки запрошуються	 на	 ТОВ	 УПК	 КРОК(лiдер	 з	 ви-
робництва	 спецiалiзованого	 взуття.	 Проводимо	 навчання	
та	 оплачуємо	 стажування.	 Повний	 соцпакет,	 гідна	 оплата	
праці.	098)4679838

•	 Швеи (обучение	за	счет	компании)	на	ООО	Грайф	Флек-
сиблс	Украина.Полный	соцпакет	.Обучение	на	производстве	
.	Хорошие	условия	работы.	Подвоз	работников	067)4107071

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

•	 Швеи на	 постояную	 работу.	 Официальное	 трудоустрой-
ство.	 З/п	 своевременная.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Дру-
жеский	коллектив	097)3463737

•	 Швеи приглашаються	 на	 работу	 в	 Польше	 в	 компанию	
ОТТО	 ВОРК	 ФОРС.	 Помогаем	 с	 приглашением.	 Услуги	
бесплатные.	Лиц.	МСПУ	АЕ	№291603	от	18.04.2014г.	www.
ottoworkforce.com.ua	067)3732877,(067)6742932

•	 Швеи требуется	 на	 постоянную	 работу.	 Опыт	 работы	
с	 пошивом	 женской	 одежды.	 З/п-	 5000-7000	 грн	
067)7582314,(093)9046273Ярослав

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

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

•	 Швея на	частное	предприятие.	Г/р	с	08.30-17.30.	Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	от	выработки.	067)6829230

•	 Швея требуется	 на	 работу	 в	 салон.	 О/р	 желателен.	 По-
шив	 и	 продажа.	 Желание	 работать	 и	 креативность	 при-
ветствуется.	Г/р-	сб	и	вс	обязательно	рабочии,	на	буднях	2	
выходных.	З/п	-	договорная.	Хорошие	условия	работы.	Дру-
жеский	коллектив	067)1743000

•	 Шліфувальники виробів	 на	 виробниче	 підприємство.	
Вахтовий	метод	роботи	30/15.	Оплата	праці	по	завершенню	
вахти.	 Надаємо	 житло	 (безкоштовно).	 Робота	 в	 м.	 Боярка	
(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

•	 Экспедитор срочно	требуется	в	связи	с	открытием	новой	
компании	 (алкогольная	 группа	 товара).	 Официальное	 тру-
доустройство.	 З/п	 от	 5000грн	 067)4008190,(067)4008192,(0
50)4633428

•	 Электрик на	 СТО	 требуется	 в	 компанию	 Профи-Арс.	
Достойна	 з/п	 и	 комфортные	 условия	 работы!	 Офици-
альное	 трудоустройство!	 Обучение	 и	 карьерный	 рост!	
095)2722330,(093)1358949

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!

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

1. 1/3 частина сховища для техніки №424 площею 754.4 кв.м. та земельна ді-
лянка пл. 0.1732 га кадастровий №1810700000:01:005:0037, за адресою: Житомирська 
обл., м.Коростень, вул.Сосновського, буд. 38-Р. Дата торгів: 29.05.2017 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №213548 (уцінено лот № 205904).
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•	 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	предоставля-
ется	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

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	Продам	или	сдам	В	аренду	земельный	участок	
2	га,	чернозем,	окраина	житомира	(р-н	химВолок-
но).	0673911769

2.16. Здам в оренду 

•	здам	В	оренду	або	Продам	будинок	с.клітчин.	
літня	кухня,	баня,	єВроремонт,	33	сот.	землі.	Всі	
умоВи	ПрожиВання.	ціна	догоВірна.	0673911769

•	здаю	ПодобоВо	1-кім.кВ.	гаряча	Вода,	кабельне	
тб.	р-н	аВтоВокзалу.	0977228822,0665711000

•	ПодобоВо	2-х	кім.	кВ.	VIP-класу,	єВроремонт,	В	
центрі	 міста,	 250грн/доба.	 ВиПисую	 документи.	
0665711000,0977228822

•	Продам	 або	 здам	 будинок	 с.леВкіВ.	 Поруч	 ліс,	
річка,	 недалеко	 зуПинка.42	 сот.	 землі.	 ціна	 до-
гоВірна.	0673911769

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 
•	 КАМАЗ-55102 самоскид-колгоспник,	1993	р.в.,	в	роботу,	
товарний	вид.	0506146423,0960795238

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

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

•	 Куплю старовиннi	 мотоцикли	 та	 запчастини	 до	 них:	 М	
72,	 М	 61,	 М	 62,	 К	 750,	 Дніпро	 12,	 16,	 БМВ,	 Харлей,	 ДКВ,	
ТІЗ,	 АВО,	 усi	 моделi	 з	 ведучими	 колясками.	 Самовивiз.	
0678874018,0669663546

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 
•	 Запчастини до	 китайських	 міні-тракторів	 "Фотон",	 "Донг	
Фенг",	 "Сінтай",	 "Джинма",	 ДТЗ,	 "Булат"	 та	 інші.	 www.
agrozone.com.ua.	0501811180,	0971811011,0930881880

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

•	 Комбаїн Джон-Дір-1032.	 Жатка.	 Обприскувачі.	 Прес-
підбирач.	 Плуги.	 Фреза.	 Картоплесадж.	 Комбаїн	 картопл.	
Розкидач.	09738507841

•	комбайни	 зернозбиральні,	 Прес-Підбирачі,	
комбайни	 картоПлезбиральні	 іноземно-
го	 В-Ва,	 трактори	 мтз-80,	 -82,	 т-25,	 достаВка.	
0508462159,0986306600

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

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

•	 Косарки, гребки,	копачки,	сівалки,	гілкоподрібнювачі,	мі-
ні-трактори,	мотоблоки,	зернодробарки,	траворізки,	достав-
ка	по	Україні,	запчастини.	сайт	agrokram.com;	агрокрам.укр	
0980465090,0990465090

•	оригінальні	 заПчастини	 для	 китайських	
міні-тракторіВ	 та	 дВигуніВ	 Dong	 Feng,	 Foton,	
XIngtaI,	 дтз	 та	 інші.	 www.goagro.com.ua,	
0982234884,0993734884

•	Прес-Підбирачі,	 комбайни	 зернозбиральні,	 бу-
рякозбиральні,	 картоПлезбиральні	 та	 ін.,	 мож-
лиВа	 достаВка,	 часткоВе	 кредитуВання.	 www.
rusteXno.com.ua,	rusteXno@maIl.ru.	(050)9242613,	
0505158585,0679040066

•	 Причепи тракторні	3	шт,	ЗПТС-12,	2ПТС-4	на	кругу,	мета-
леві	борти.	0506146423,0960795238

•	 Продаем надійні	 інкубатори	 украінського	 виробни-
цтва	 для	 всіх	 видів	 яєць	 від	 42-3000	 шт.	 inkubator.biz.ua,	
0975618474,0634200870

•	 Сіялка СУПН,УПС,	 Тодак-8,	 СЗ-3,6(5,4).	 Культив.КРН-
5.6.	Диск.борона	АГ.	Оприскув.ОП.	Жатка	кукур.	КМС-6(8).	
0677801439,0990556745

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

•	агрозаПчастини	 до	 зернозбиральних	 комбай-
ніВ,	 обПрискуВачіВ,	 косарок,	 Прес-ПідбирачіВ,	
картоПлезбиральних	комбайніВ,	картоПлесаджа-
лок,	коПачок,	шини,	камери.	www.agrokom.In.ua.	
(063)9628236,	0676713553,0992012978

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

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

еВакуатор по місту та області . до 4-х 
тон,доВжина -5 м. будь яка форма заВанта-
ження 0731617000,0976646575

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	 Песок, щебень,	 отсев,	 камень	 бут,	 земля	 и	 другие	
строительные	услуги.	0977801302

•	 Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	Доставка	а/м	ЗИЛ.	
0677905739,447067

•	Продам	Песок,	бут,	щебень,	отсеВ,	дроВа,	землю,	
глину,	Перегной,	ПодшиВка.	достаВка	строймате-
риалоВ,	ВыВоз	мусора.	0938436692,0976949302сер-
гей

ракушняк Від Виробника за доступними ціна-
ми. 0968898890,0508898890

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	бригада	 діВчат	 Викон.малярні	 роботи	 різної	

склад.,декор.штукатурка,	утеПл.буд,	короїд,	бай-
рамікс.	0633571633,0982599951зоя.

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

•	строительстВо	дереВянных	домоВ,	беседки,	са-
доВая	мебель.	Всё	для	обработки	дереВа.	офис-
магазин	"дереВянный	дВор",	ул.	космонаВтоВ,	11	
www.Domoy.In.ua	0678318425,0667373030

тротуарну брукіВку укладаємо та декоратиВне 
каміння Від Виробника. проектуємо та достаВ-
ляємо матеріали. 0674597690

4.3. інструмент будівельний. Продам 
•	ленточные	 Пилы	 –	 Продажа	 ноВых,	 ремонт	
старых	 (сВарка,	 заточка,	 разВодка).	 гарантия	
качестВа.	ул.	бараноВа,	60.	0962461677

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

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

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	куПуємо	 Пиломатеріали	 обрізні	 та	 необрізні,	
хВойних	і	різнолистних	Порід.	0673911769

•	Продается	 доска	 Пола	 сухая	 строганая	 В	
шПунт,	 блокхаус,	 фальш-брус,	 Вагонка;	 доска	
обрезная,	не	обрезная	строительная;	строПила;	
балки,	штахетник,	монтажная	рейка	и	дроВяные	
отходы	с	Пилорамы.	достаВка	на	дом.	0673911769

4.26. Цегла, блоки, камінь. Продам 

Продам	 цеглу	 б/В.	 Продам	 будматеріали:	 це-
гла	 черВона	 та	 біла,	 Плити,	 Перекриття,	 Пере-
мички,	 шифер,	 арматура,	 шаліВка,	 брус,	 ра-
кушняк,	 шлакоблок,	 блоки	 фундаментні.	 тел.:	
0974372757,		0502060173,	0631223284

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

•	 Котли твердопаливні	 "Кобзар"	 надійні,	 сучасні,	 про-
сті.	 Сталь-4	 мм,	 площа	 100-300м2.	 www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кВаліфікоВана гарантоВана допомога В отри-
манні кредиту. пропозиції для неофіційно пра-
цеВлаштоВаних з чорним списком. 12% річ-
них. Max. 450000 гриВень. 0993337916,0681458367

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 

аВтогрузопереВозки по украине от 100кг до 
25т., попутный груз, оплата В одну сторону. 
0506820113,0671341685

•	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

•	доПоможу	 Вирішити	 ВажлиВі	 Проблеми	 В	
сім`ї.	 доПоможу	 ВідноВити	 стосунки	 з	 близь-
кими.	 доПомога	 з	 дітьми.	 Вирішення	 Проблем	
будь-якої	 складності	 В	 бізнесі.	 робота	 особис-
то	 і	 дистанційно,	 до	 результату.	 095-800-50-36,	
0730561665,0678835480

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

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

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

8. РіЗНе 

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

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	 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.

8.11. Промислове обладнання. Продам 
•	 Повний комплект	 обладнання	 мінізаводу	 для	 виробни-
цтва	 шлакоблоку:	 прес	 шлакоблочний,	 прес	 полублоків,	
транспортне	обладнання	і	т.п.	0675669709

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

8.20. стіл знахідок. Загубив 

Втрачено додаток до держ.акту на праВо 
Власн. на зем. ділянку, а саме список спіВ-
Влас. цієї зем.ділянки, серія ям№389134: 1.ли-
согор с.б.-1/4 частка; 2.зіноВ’єВа л.ф.-1/4частка; 
3.дзядеВич а.В.-1/4частка; 4.землі не надані у 
Власність та пост.користуВ.-1/4 ВВажати не-
дійсним

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
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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

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 

каталізатори Всіх ВидіВ, ВжиВані або Відпра-
цьоВані, цілі і на Вагу, різних марок. фахо-
Ва оцінка за хВилину часу. купуємо дорого. 
0672659482,0500719557

•	 Куп. лічильники	 Гейгера,	 Re-трубки.	 Радіолампи	 ГУ,	 ГИ,	
6н,	6ж,	6п,	в	т.ч.	індикаторні.	Контактри.	Реле.	Вакуум.кон-
денсатори.	0979902807

•	куПлю	 дорого.	 янтарные	 бусы	 от	 250	 до	 2000	
грн/1	грамм,	кораллоВые	бусы,	биВни	мамонта.	
также	старинные	иконы,	картины	до	1980	г.,	ор-
дена,	 медали,	 книги	 издан.	 до	 1917	 г.,	 коньяки	
Времен	 ссср	 другие	 Предм.	 старины	 для	 соб-
стВенной	коллекции	0503466068

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

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

•	 Куплю телефонну	 будку,	 таксофон,	 ігрові/торгові	 авто-
мати	 (типа	 морський	 бій,	 газвода).	 Старе	 обладнання	 для	
кафе,	СРСР.	0676884677

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

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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гороскоп	на	тиждень	10	-	16	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
Добре сплануйте 

свій час. Обережніше 
поводьтеся з новою ін-

формацією, інакше ваша над-
мірна відкритість може зашко-
дити якійсь важливій справі.

ТЕЛЕЦЬ
Можлива цікава 

пропозиція, однак не 
варто квапитися з відповід-
дю. Краще «потягнути час» 
і достеменно розібратися в 
ситуації.

БЛИЗНЮКИ
Вдасться втілити в 

життя свої таємні пла-
ни та задуми. Однак деякі з них 
доведеться злегка пристосувати 
до розвитку подій.

РАК
Досить неспокій-

ний тиждень. Мож-
ливі певні проблеми 

у взаєминах з керівництвом та 
дітьми.

ЛЕВ
Домогтися успіху 

й прибутків зможе-
те лише завдяки особистим 
організаторським умінням, 
новим ідеям і додатковим 
ресурсам.

ДІВА
Чим активніше 

братиметесь за робо-
ту, тим більше встигнете. Про 
всяк випадок все старанно 
плануйте.

ТЕРЕЗИ
Імовірні за-

тримки у деяких 
справах. Зверніть-

ся за підтримкою до на-
дійних помічників, рід-
них та друзів.

СКОРПІОН
Неспокійний тиж-

день, тож ваше голо-
вне завдання – вміло 

керувати своїми почуттями та 
емоціями.

СТРІЛЕЦЬ
Можливі конфлік-

ти в колективі й з ке-
рівництвом, тому намагайтеся 
стримувати емоції. Багато чого 
буде легко виходити, але вели-
ка імовірність помилкових дій.

КОЗЕРІГ
Цього тижня ви 

цілеспрямовані та рі-
шучі. І все ж прислухайтеся до 
ідей колег.

ВОДОЛІЙ
Якщо ви чимось 

незадоволені, спро-
буйте щось змінити 

в собі. Вихідні – вдалий мо-
мент для невеликого ремон-
ту оселі.

РИБИ
Здійснити всі ваші 

плани та задуми буде 
непросто. Не давайте 

зайвих обіцянок, бо немає 
гарантії, що вам вдасться їх 
виконати. 

Шашлик вже здавна став 
традиційною стравою для ба-
гатьох народів, а перед тим, як 
зайнятися його приготуван-
ням, радимо ознайомитися з 
різними рецептами приготу-
вання шашлику. Варто зазна-
чити, що у цієї страви досить 
пристойна історія і величезна 
кількість цікавих фактів.

1. Давайте розберемося, звідки 
ж прийшла сама назва. Як відзна-
чають дослідники, приблизно в 
18 сторіччі від кримських татар в 
українську мову прийшло слово 
«шашлик». Разом з цим, воно ви-

мовлялося зовсім по-іншому. У пе-
рекладі «дуля», а слово «шишлик» 
означало «смажити» або «вертіти 
на рожні». Цікаво, але схоже сло-
восполучення було в ужитку в де-
яких інших державах, таких як Лі-
ван, Кавказ, Іран, а також Ірак.

2. Стосовно ж батьківщини 
цієї смачної страви, то про це 
й досі не вщухають суперечки. 
При цьому прийнято вважати, 
що шашлик вперше з’явився на 
Сході. Багато хто вважає, що він 
прийшов від тюрків. Це пов’язано 
з тим, що у них є слово «Шалига», 
яке перекладається, як «ша» – це 
«плоть», а «лиг» – «різати». Не-

визначеність в самій назві страви 
призвела до того, що в ряді дер-
жав ця страва має різні назви.

3. Так, в Болгарії шашлик 
називають «шиш-кебаб», в Япо-
нії – «Кусіякі», в Грузії цю страву 
називають «мцваді», у Молдові – 
«кирнецеі», у Вірменії смажене 
на вугіллі м’ясо називають «хо-
ровац», в Румунії – « гретар », в 
Греції – «сувлаки», а на Мадейрі – 
«ешпетада».

Так, шашлик дуже складно 
назвати звичайною стравою. Це 
надбання багатьох народів, яке 
змогло не змінити свій «перво-
зданний» вигляд.

цікаві факти про шашлик

Р



ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
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 кінотеатр «УкраЇна»

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

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...

Вартові Галактики 2
Жанр: фантастика, екшн
Продовження захопливих пригод Зо-

ряного Лорда і його друзів на просторах 
Всесвіту. Невдовзі після подій першої 
картини команда стикається з новими 
труднощами. Пов’язані вони з тим, що 
приятелі намагаються дізнатися таєм-
ницю походження їхнього лідера Піте-
ра Квілла і одночасно зберегти недавно 
знайдену сім’ю. Місія головних героїв 
закидає їх у різні куточки Галактики, і 
союзниками цих бравих хлопців стають 
їхні давні вороги. Також до справи під-
ключаються нові персонажі. .

«Ода радості»
10 травня

Початок о 19.00

«Жінка в style JAZZ»
12 травня

Початок о 19.00

«Любов та ненависть 
у Вероні»

17 березня
Початок о 19:00

«Аладдін »
13 травня

Початок о 12.00

«Зовсім інші»
13 травня

Початок о 19.00

Житомирський драмтеатр Ляльковий театр

«Пригоди каштанчика»
7 травня

Початок об 12.00 та 14.00

«Жирафа та носоріг»
13 травня

Початок об 11.00 та 13.00


