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Подорож без віз: скільки 
потрібно мати грошей аби 
потрапити до Європи

рада збільшила частку української 
мови на телебаченні

Хто з житомирських 
високопосадовців збагатів, а хто 
збіднів протягом минулого року?

Наскільки чесно чиновники заповнюють 
електронні декларації — питання  
риторичне. Та все ж це дає хоча б якесь  
уявлення про статки “слуг народу”.

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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Грузчики на склад стройматериалов. З/п 7000 грн
Фасовщики строительных смесей.  З/п 7000 грн
Кладовщик З/п 7000 грн
Водитель кат. С З/п 7000 грн
Оператор 1 С: Бухгалтерии З/п 5000 грн
Рабочие на производство З/п от 7000 грн
Слесарь-механик на производство З/п от 8000 грн
Объектный менеджер по продаже стройматериалов. З/п от 12000 грн
Продавец стройматериалов З/п от 6000 грн
Карщик (водитель погрузчика) З/п 6000 грн

с. 6
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Марина Михальчук

Майже три місяці 
потому як розпочав-
ся пілотний проект 
«Шлюб за добу». Нині 
швидке одруження 
набирає все більше 
«обертів».

Понад майже 3 місяців у Жи-
томирі діє послуга Мін’юсту, яка 
надає можливість зареєструвати 
шлюб швидко і зручно, без попе-
редньої реєстрації і відвідувань 
відділів РАЦСу. Упродовж цього 
часу цією послугою скористали-
ся 56 пар. У березні – 14, квітні – 
30, а у травні вже зареєстрували 
12 закоханих.

Заступник начальника від-
ділу державної реєстрації ак-
тів цивільного стану Житомир 
Наталія Будна розповіла, що 
найчастіше такою послугою ко-
ристуються тоді, коли один із 
наречених є громадянином чи 
громадянкою іншої країни. В 
основному це громадяни Росії, 
Німеччини, Азербайджану, Ізра-

їлю та Туреччини.
Пари, які вже скористалися 

такою послугою, розповідають, 
що це зручно і просто. Голов-
ною особливістю проекту є те, 
що одруження відбувається 
лише за один день. Можна на-
віть сказати, що плату за таке 
експрес-одруження беруть сим-
волічну, відповідно за певні ор-
ганізаційні послуги.

Послугою «Шлюб за добу» 
можуть скористатися як жито-
миряни, так і мешканці будь - 
якого району області, інших ре-

гіонів та іноземці. Для реєстрації 
потрібно подати лише паспорт 
або паспортні дані наречених. Ті 
особи, які раніше перебували у 
шлюбі, надають документи, які 
підтверджують припинення по-
переднього шлюбу.

Нагадаємо: Вартість такої по-
слуги – 1800 гривень, у вихідні – 
удвічі більша. (У вартість такого 
швидкого одруження входить 
944 гривні за адміністративні по-
слуги, а решта суми надається 
організатором за проведення са-
мої реєстрації шлюбу).

Тепер канали будуть 
зобов’язані збільшити 
частку україномовного 
контенту на 75% від 
загального обсягу.

Верховна Рада підтримала за-
конопроект про квоти української 
мови, який зобов’язує збільшити 
її частку на українських телекана-

лах до 75%. Відповідне рішення у 
другому читанні та в цілому під-
тримали 269 народних депутатів, 
передає Інтерфакс-Україна.

Повідомляється, що тепер ка-
нали будуть зобов’язані збільши-
ти частку україномовного контен-
ту на 75% від загального обсягу.

Згідно з проектом закону №5313 
про внесення змін до деяких законів 
про мову аудіовізуальних (електро-
нних) засобів масової інформації, в 

тижневому обсязі мовлення телера-
діоорганізацій загальнонаціональ-
ної або регіональної категорії мов-
лення передачі і фільми державною 
мовою повинні становити не менше 
75% в кожному проміжку часу між 
7:00 і 18:00 та між 18:00 і 22:00.

А ось для телерадіоорганіза-
цій місцевої категорії мовлення 
потрібно 50% передач і фільмів 
державною мовою в тих же про-
міжках часу.

Міністерство юсти-
ції України, Державне 
агентство з питань 
електронного уряду-
вання, український 
офіс Transparency 
International та гло-
бальна ініціатива 
Open Ownership під-
писали 22 травня ме-
морандум про співро-
бітництво.

Реалізація цього докумен-
ту забезпечить передачу даних 
про реальних власників укра-
їнського бізнесу, які розміщені 
у Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців та громадських 
формувань, до глобального ре-
єстру бенефіціарних (кінцевих) 
власників компаній.

«Я дуже радий, що Україна 
першою серед європейських кра-
їн підписала меморандум щодо 
приєднання до глобального ре-

єстру бенефіціарів. Ми будемо 
першою країною, яка імплемен-
тує наші інформаційні ресурси і 
наш реєстр бізнесу до цього гло-
бального реєстру», – наголосив 
Міністр юстиції Павло Петренко. 
На його переконання, створення 
такого реєстру нанесе відчут-
ний удар по корупції в світовому 
масштабі. «Тільки прозорість і 
відкритість, тільки публічність і 
витягування на світло такої інфор-
мації є реальним запобіжником 
корупції. Адже корупція може 
існувати лише там, де є непрозо-
рість, де є можливість маніпуля-
ції, де є можливість приховати ту 
чи іншу інформацію», – зазначив 
очільник Мін’юсту.

«Проблема корупції – не 
лише українська проблема. Всі 
активи, які вимиваються з Укра-
їни, опиняються в тому числі й 
у розвинутих країнах. Але довес-
ти, що ці кошти потрапили туди 
через мережу офшорних фірм, 
достатньо складно. Механізм від-
криття бенефіціарних власників 
дасть нам таку можливість», – 
наголосив керівник Transparency 
International Ukraine Ярослав 
Юрчишин.

Послугою «Шлюб 
за добу» найчастіше 
користуються іноземці

рада збільшила частку  
української мови на телебаченні

Український 
бізнес зобов’язали 
вказувати кінцевих 
власників компаній

У четвер, 25 травня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної науко-
вої бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться сімнадцяте засідання «Клубу 
експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Реконструкція жито-
мирських тротуарів: скоро рік чи скоро фініш?»

У ході засідання експерти і гості студії обговорять такі питання:
– Чому не вдалось реалізувати умови «тротуарного» тендеру?

– За рік реконструювали лише половину. Чи буде продовження?
– Тротуарний скандал: причини, наслідки, виконавці.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини».  
Пряма трансляція в четвер о 18:30 Тема телевізійного ефіру:  
«Реконструкція житомирських тротуарів: скоро рік чи скоро фініш?»
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Запрошується дві вікові групи: 
Діти 8-11 років та Підлітки 12-15 років.

З 12 червня по 20 серпня!!!
Кожна зміна триває 7 днів-
з понеділка (9.00) 
до неділі (17.00) включно.

Всі учасники живуть в наметах. На-
ставники- психологи проводять ранкові 
та вечірні групи на теми «Хто я?», «Мої 
страхи», «Як ми дружимо», «Я та батьки», 
«Хлопець-Дівчина» та інше. Під час змі-
ни учасники грають в футбол, волейбол, 
бадмінтон, шахи тощо. Під керівництвом 
досвідчених майстрів вони також отриму-
ють майстер-класи з туристичної смуги 

перешкод та греблі на байдарках, займа-
ються спортивним орієнтуванням, ходять 
в походи та купаються.

Харчування 4-разове, вегетаріанське. 
Щодня ввечері - спільна спокійна 

бесіда навколо багаття.
Для молодшої групи можлива ночівля 

вдома (за узгодженням).
Вартість зміни цього року – 1500 грн. 
З собою мати: намет, спальник, каре-

мат, подушку, глибоку тарілку, ложку, 
чашку, спортивний костюм, плавки, кеп-
ку, кроссовки, сандалії, 3 пари шкарпеток, 
3 футболки, шорти, засоби гігієни, руш-
ник, засіб від комарів, ліхтарик.

Тлф. 098-106-23-99, 093-650-56-05
Сергій Леонідович.

Дорослі запрошуються в будь-
який день на будь-який термін за 
трьох умов: 

Ні-алкоголю, Ні-цигаркам, Ні-
лайливим словам. 

Харчування своє або наше (сніданок та 
вечеря-по 25 грн., обід-35 грн.)

Спальне місце своє або наше (в наме-
ті-40 грн. на добу).

Оргзбір-10 грн. Раді всім бажаючим 
долучитись!

Щотижневі зміни в 
наметовому містечку 
«місце Сили»!
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Бенкет під час чуми
Багато радощів для українців при-

ніс безвізовий режим з країнами 
Європейського Союзу. Що отримає 
кожен пересічний українець, ніхто не 
говорить. Але по всім телеканалам 
декілька днів лише і розхвалювали 
отримання безвізового режиму. Чи-
новники наввипередки розповідали, 
яке це досягнення для нас.

Враховуючи економічну ситуацію в 
країні, рівень життя людей, які живуть 
на межі виживання, війну, яка від-
бувається на окупованих територіях, 
анексований Крим, правляча еліта 
намагається показати та нав’язати 
нам різноманітні свята та події, які для 
пересічного українця не на часі.

Яскравий приклад цьому – Євроба-
чення, на яке було витрачено більше 
1 мільярда гривень з бюджету міста. 
І це на фоні, коли більшість людей 
знаходиться на грані фізичного ви-
живання, а влада загрузла в корупції та 
брехні. Після проведення Євробачення 
держава вчергове нічого не отримала, 
як і після Євро - 2012. Усе було зро-
блено державним коштом, а обіцяні 
надприбутки отримали організатори 
та міжнародні, а не українські компанії.

У свій час від проведення Євро-
бачення відмовлялися такі країни 
як: Франція, Монако, Нідерланди, 
Ізраїль. Причиною відмови була від-
сутність коштів на проведення кон-
курсу. Але у «багатої» України гроші 
знайшлися. А війна, вона ж десь там 
далеко, особливо для влади. У Києві 
все ж тихо та спокійно.

А що ж Житомир? Місцева влада не 
відстає від традицій святкувати.

На відзначення Дня Європи цього 
року витратили майже мільйон гри-
вень. Невже немає куди подіти гроші? 
Чи у місті вже все зроблено, щоб 
влаштовувати бенкети на честь свята, 
до якого ми маємо опосередковане 
відношення? Так, географічно ми 
європейська країна, але рівень життя 
у нас не європейський. Варто почати 
жити як у Європі, а тоді вже святкувати 
європейські свята.

Сумніваюся, що європейці, по-
бачивши, у якому стані знаходиться 
місто, захочуть сюди повертатися. 
Адже куди не глянь, скрізь руїни, 
реконструкції та дерибан бюджетних 
грошей. Кожен проект є нічим іншим 
як «пам’ятниками» корупції.

Влада відірвана від життя та реаль-
ного стану речей. Вона живе в зовсім 
іншому, «паралельному світі». І її мало 
цікавлять проблеми пересічних людей. 
Їм байдуже, що за проїзд у маршрутках 
житомиряни будуть вимушені платити 
5 гривень, бо вони в них не їздять. І 
часу вони не мають, щоб вирішува-
ти проблеми людей та міста, їм аби 
святкувати та набивати власні кишені.

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

Чому плавляться  
«золоті» урни Житомира?

Житомирські перевізники 
підписали додаткові угоди з владою 
задля підвищення вартості проїзду

Анастасія Кузьмич

Під час брифінгу 
22 травня заступник 
житомирського місь-
кого голови Дмитро 
Ткачук повідомив, 
що перевізники такі 
підписали додатко-
ві угоди, котрі були 
обов’язковою умовою 
для підняття вартості 
проїзду з 3 до 5 грн.

Як розповів заступник жито-
мирського мера Дмитро Ткачук, 
виконком прийняв рішення про 
підвищення вартості проїзду, 
але, разом з тим, була чітка ви-
мога, озвучена міським головою 

про те, що рішеня не буде підпи-
сано, поки всі перевізники юри-
дично не внесуть собі в додатки 
договорів ряд вимог.

Як писали «20 хвилин», голо-
вними вимогами було:

1. Прозорість обліку пасажир-
ських перевезень – встановлення 
валідаторів до кінця 2017 року.

2. Низькополий транспорт, 
доступний для людей з інва-
лідністю (мінімум 1 машина на 
маршрут).

3. Оновлення рухомого складу: 
протягом місяця замінити маши-
ни, яким більше 10 років (таких 
наразі функціонує 23 одиниці).

4. Штрафні санкції: 50 неопо-
даткованих мінімумів (850 грн) 
за кожне порушення, оскільки 
наразі єдиний механізм впли-
ву – розірвання договорів.

5. Пільговики мають право 
користуватися послугами з пе-
ревезення необмежено. Право 
на безкоштовний проїзд – усі 

пільгові категорії згідно із зако-
нодавством України, включаючи 
пенсіонерів за віком. Тарифи на 
дитячий (шкільний) проїзд – 2 
гривні протягом усього періоду.

«За порушення умов догово-
ру передбачені штрафні санкції 
у розмірі 50 неоподаткованих 
мінімумів (850 грн). Тобто, вигна-
ний пільговик чи якщо машина 
раніше часу зїхала з рейсу – це 
850 грн. Інше питання, як ці речі 
документувати, – розповідає де-
тальніше посадовець. – Якщо 
пасажир помітить порушення з 
боку водія, він повинен повідоми-
ти про це в управління транспор-
ту. На підставі таких звернень 
і скарг може бути ініційована 
перевірка. Графік планових пе-
ревірок складений наперед, але 
якщо між цими датами надходи-
тимуть скарги щодо порушень, 
управління транспорту ініціюва-
тиме позапланові перевірки».

ДмитроТкачук зізнається, 

що після детальнішого вивченн 
додаткових угод ряд перевізни-
ків уже не так охоче реагували на 
рішення про прийняття тарифа, 
але впродовж трьох днів вони 
підписали документи, тож з 1 
черавня рішення вступає в дію.

Також заступник міського 
голови анонсував, що можливе 
збільшення вартості проїзду і 
для ТТУ:

«Я неодноразово казав, що 
підвищення – це процес, який є 
неминучим. Але, разом з цим, є 
позиція міського голови і вико-
навчого комітету, що комуналь-
ний транспорт, у першу чергу, 
має бути соціальним. Тому на 
даний момент ціна залишається 
сталою. Разом з тим ми хочемо 
піти дещо іншим шляхом, ніж 
перевізники, і спочтку підтвер-
дити зміну якості, й лише після 
цього говорити про перегляд 
тарифів», – підсумував Дмитро 
Ткачук.

Маргарита Кот

Не пройшло і пів-
року, а нові зелені урни 
почали «зникати» про-
сто на очах. Чому урни 
європейського зразка 
так легко плавляться, 
дізнавалися журналіс-
ти «20 хвилин».

Коли мерія робить для міс-
та щось нове, це завжди чудово. 
Інша справа – наскільки якісно 
це зроблено і як ставляться до 
цього містяни. Наприкінці груд-
ня минулого року у Житомирі на 
стовпах центральних вулиць по-
чали встановлювати нові пласти-
кові урни європейського зразка. 
Упродовж цього часу було вста-
новлено 350 таких урн. Однак, як 
виявилось, сильно розрекламова-
ні урни є не дуже якісними.

Коли нові легенькі яскраво-
зелені урни почали встановлюва-
ти, центральні вулиці Житомира 
наче розквітли, і це у грудні. Вони 
тоді красувалися чи не на кожній 
електроопорі, наче перші квіти 
навесні. З погляду містян, це ви-
глядало гарно і руки наче самі тяг-

нулися викинути туди якесь сміт-
тя. Влада тішилася, бо нарешті 
житомирянам щось сподобалося, 
і для міста, здається, добре.

Проте, не пройшло й декіль-
кох місяців – і ейфорія минула. 
Новісінькі смітники почали ма-
сово плавитись. На запитання 
до влади: хто винен і чому урни 
європейського зразка настільки 
крихкі, там просто знизують 
плечима. Виявляється, то самі 
житомиряни необережно став-
ляться до усього нового, кида-
ють недопалки, які підпалюють 
сміття. Внаслідок чого від урн 
залишається лише кришка – все 
інше зітліває. Замінювати по-
шкоджені урни на нові кому-
нальники не поспішають.

Як розповів заступник на-
чальника управління комуналь-
ного господарства Житомирської 
міської ради Віталій Шевчук, такі 
урни перебувають на балансі двох 
комунальних підприємств: «Зе-
ленбуд» та «Управління автомо-
більних шляхів».

У «Зеленбуді» нам повідоми-
ли, що минулого року на баланс 
КП «Зеленбуд» було передано 
138 урн. Всі вони були закуплені у 
ФОП Романа Седлецького. Варто 
зазначити, що урни виготовлені 
не з вогнетривкого матеріалу, а 
ціна 1 такої урни складає аж 940 
гривень. У підприємстві ж радять 

містянам просто не кидати недо-
палки до урн. Але, можливо, пе-
ред тим як встановлювати урни, 
потрібно було вивчити інші про-
позіції. Адже на сьогодні ринок 
пропонує безліч варіантів смітни-
ків, серед яких є й конструкції з 
вогнетривких матеріалів.

З низкою запитань журналіс-
ти газети «20 хвилин» звернулися 
до «Управління автомобільних 
шляхів». На другому кінці слу-
хавки відповіли, що інформацію 
нададуть лише через офіційний 
запит. Запит було надіслано 27 

квітня 2017 року, а ми й досі не 
отримали офіційної відповіді. На-
томість, в цьому ж управлінні нам 
запропонували надіслати відпо-
відь, підготовлену для іншого за-
собу масової інформації.

У відповіді повідомляється, 
що станом на 12 травня 2017 року 
не придатними для використання 
є 11 урн. За інформацією «Управ-
ління автомобільних шляхів», 
курці і вандали, ось хто знищує 
нові урни в Житомирі.

Влада вкотре не визнає свої по-
милки, а шукає винуватців.
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Мужская пляжная 
мода сегодня
В этой статье мы «спустимся 

с  п о д и у м а »  и  от п р а в и м ся  н а 
пляж. как ни странно, но пляжная 
мода не менее требовательна 
и  б е с п о щ а д н а  к  те м ,  кто  н е 
соблюдает ее канонов. Сегодня 
речь пойдет о мужском пляжном 
фешн-этикете.

О б т я г и ва ю щ и е  уз к и е  п л а в к и , 
к а к  п р а в и л о ,  п р е д п о ч и т а ю т 
представители старшего поколения. 
Е щ е  н е с к о л ь к о  л е т  –  и  т а к и е 
пляжные «достопримечательности» 
возможно, откопают археологи и 
будут долго ломать себе голову, что 
же означают надписи: «Олимпиада 
1980» и «Советский спорт».

Культ  мужской сексуальности, 
начавшийся с 70-х годов прошлого 
века, постепенно сводит фасоны 
купальных плавок к функциональному 
минимуму. В авангард пляжной моды 
для мужчин выходят слипы и даже 
стринги. Тенденция к уменьшению 
размеров плавок продолжалась 
буквально до конца 20-го столетия, 
затем произошел резкий поворот в 
обратную сторону. Тесные плавки 
постепенно отходят, уступая место 
просторным купальным шортам. 
Это связано с тем, что плавать стало 
не так модно, теперь фаворитом 
п л я ж н о г о  о т д ы х а  с т а н о в я т с я 
разнообразные активные занятия 
на воде или возле воды: серфинг, 
кайтинг, водные лыжи, аква-парк, 
пляжный волейбол, и т.д. Лёгкие, 
удобные и комфортные, шорты из 
синтетических и смешанных тканей 
просто незаменимы для занятий 
этими видами спорта.

Обтягивающие плавки остаются 
привилегией спортсменов, но это 
н е  стол ь ко  да н ь  м о д е ,  с кол ь ко 
ф у н к ц и о н а л ь н о с т и .  С  2 0 0 0 - х 
годов удобные пляжные шорты 
завоевывают первенство.

П л я ж н а я  м о д а  д л я  м у ж ч и н 
сегодня – это всевозможные пляжные 
шорты.

Последние веянья моды предлагают 
укороченные, облегающие шорты- 
п л а в к и ,  и м е ю щ и е  ко н т ра ст н ы й 
пояс, а также утягивающий шнурок и 
боковые полосы. Игра на контрастах в 
этой модели – ключевая особенность.

Мужские плавки-боксеры все так 
же будут актуальными, как и модные в 
предыдущие несколько лет цветочные 
принты. При этом расцветка может 
быть как монохромной, так и яркой. 
Оказаться в центре внимания на 
пляже можно в таких плавках сине-
желтой или красно-черной расцветки, 
красно-желтой расцветки, оттенков 
морской волны.

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

КолонКаПодорож без віз: скільки потрібно  
мати грошей аби потрапити до Європи

Марина Михальчук

Нарешті здій-
снилося – українці 
дочекалися безві-
зу. Проте, правила 
довгоочікуваного 
режиму змушують 
деяких відкладати 
поїздку до країн Єв-
ропи на майбутнє.

Нещодавно українці лише 
мріяли про безвізовий режим. 
Насамперед, ми хотіли бути 
ближче до європейців і уявля-
ли як подорожуватимемо різ-
ними країнами без перепон. Й 
от тепер і на нашій вулиці свя-
то: Європарламент «поставив 
крапку» у цьому питанні.

Вже 11 травня Рада ЄС 
остаточно затвердила рішення 
про надання Україні безвізу. 
А вже з 11 червня громадяни 
України зможуть їздити без 
віз до 34 європейських країн. 
Таким чином, українці змо-
жуть подорожувати до країн 
ЄС та членів Шенгенської зони 
за межами Євросоюзу без віз, 
тільки з біометричними пас-
портами.

Встановлено ліміт
Але незважаючи на всі пе-

реваги, безвізовий режим має 
декілька правил, яких потріб-
но дотримуватись аби пере-
тнути кордон. Насамперед 
для подорожуючих важливо 
знати, скільки часу можна на-
солоджуватись країнами Єв-
ропи. Отож, закон передбачає 
правило «90/180» – українці 
можуть перебувати в ЄС не 
більше трьох місяців протя-
гом півроку. Звичайно, можна 
спробувати схитрувати, але 
дотримання правил можуть 
перевірити прикордонники 
або правоохоронці, і тоді від-
чайдушним зухвальцям буде 
непереливки. Туристам по-
трібно бути максимально 
уважними: «використаними» 
вважаються день в’їзду (навіть 
якщо ви в’їхали о 23:55) і день 
виїзду (навіть якщо ви виїхали 
о 00:05). При цьому до уваги 
не береться той час в ЄС, який 
турист провів за видом на 
проживання, робочою або на-
вчальною візою.

Є ще одна хороша новина: 
для Болгарії, Кіпру, Румунії та 
Хорватії дозволені 90 днів вва-
жаються для кожної країни 
окремо. Це означає, що абсо-
лютно легально можна про-
вести три місяці в одній з них, 
а потім ще три місяці – в ЄС. 
А щоб бути впевненим оста-

точно і не потрапити в халепу, 
краще скористатися офіцій-
ним калькулятором поїздок 
на сайті Єврокомісії.

Варто оформити 
біометричний паспорт

Перетинати кордон євро-
пейських країн без віз зможуть 
лише ті громадяни України, 
які оформили біометричний 
закордонний паспорт. Для 
цього треба звернутися до 
Державної міграційної служ-
би або до дипломатичної уста-
нови України за кордоном. 
Відсутність паспорта з чіпом 
не є перешкодою для подоро-
жей країнами Європи. Однак 
власникам старих паспортів 
у будь-якому разі треба буде 
отримувати візу.

Українців можуть  
і не пустити в ЄС

У разі, якщо українець не 
може підтвердити свою пла-
тоспроможність на час поїзд-
ки або не надає інформацію 
про мету поїздки, прикор-
донники можуть відмовити у 
в’їзді на територію відповідної 
країни.

Якщо людина перебувала 
або перебуває у списку осіб, 
яким раніше був заборонений 
в’їзд до відповідної європей-
ської держави, її теж не впус-
тять до країни.

Варто також зазначити, що 
ті, хто порушують міграційні 
правила, зазвичай потрапля-
ють до Шенгенської інформа-
ційної бази (SIS) – після цьо-
го їм може відмовити у в’їзді 
будь-яка країна Єврозони. 
Якщо, для прикладу, турист 
«обрахувався на кілька днів», 
до паспорта ставлять спеці-
альний штамп порушника. 

Якщо ж затримка сталася 
більше ніж на місяць – таку 
людину наступного разу мо-
жуть просто не пустити. А 
найвищі шанси стати персо-
ною нон грата в Євросоюзі 
у тих, хто набрехав про себе 
або про мету візиту, а також 
у власників підроблених до-
кументів. Їм загрожує штраф 
або заборона на в’їзд до ЄС 
протягом п’яти років.

Скільки треба грошей: 
«від» і «до»

Проте, чи не головною умо-
вою безвізового режиму є те, 
що турист при перетині кордо-
ну зобов’язаний мати з собою 
кошти, достатні для покриття 
його витрат за кордоном.

Найменше грошей потріб-
но брати до Угорщини – 3 євро 
(90 грн), Латвії – 14 євро на день 
(400 грн), Фінляндії – 30 євро 
на день (880 грн). Принаймні, 
це 3 країни, перебуваючи у 
яких потрібно менше 1 тисячі 
гривень на день.

Від тисячі гривень можна 
планувати поїздку до Нідер-
ландів – 34 євро (1000 грн), 
Литви – 40 євро на день (1100 
грн), Чехії – 40 євро (1100 грн) 
на день до 30 днів, Німеччи-
ни – 45 євро (1300 грн), Шве-
ції – 47 євро (1370 грн), Маль-
ти – 48 євро на день (1400 грн), 
Норвегії – 500 норвезьких крон 
(1580 грн), Словаччини – 56 
євро на день (1600 грн).

Певна сума потрібна і на 
поїздку до Польщі – 100 поль-
ських злотих (800 грн) на день, 
якщо перебування більше 3 
днів, але 300 злотих (2 тис грн) 
перебування до трьох днів. 
Щоб поїхати до Греції, по-
трібно мати 50 євро (1400 грн) 
на день і мінімум 300 євро (8,7 
тис грн) на 5 днів. А якщо ви 

бажаєте відвідати Люксем-
бург та Австрію, то краще 
розраховуйте на більшу суму, 
бо мінімальна сума коштів ви-
значається індивідуально.

Аби поїхати до романтич-
ної країни Франції, потрібно 
мати при собі 32,50 євро (1000 
грн), але це лише для тих, хто 
має підтвердження наявності 
житла. У кого воно відсутнє, 
повинні мати з собою 120 євро 
(3500 грн). Якщо ви маєте зу-
пинитися у приватних осіб в 
Бельгії, то візьміть із собою 45 
євро (1300 грн), у готелі – 95 
євро (2,8 тис грн). Плануєте по-
дорож до Португалії – візьміть 
із собою 75 євро (2,2 тис грн), 
а також суму з розрахунку 40 
євро (1100 грн) на день перебу-
вання. Їдучи до Словенії, не за-
будьте взяти 70 євро (2 тис грн) 
та 35 євро (1 тис грн) для непо-
внолітніх у супроводі батьків.

Далі хочеться виокреми-
ти країни, на відвідини яких 
потрібно мати при собі біль-
ше 2 тисяч гривень. Якщо ви 
хочете їхати до Іспанії, треба 
71 євро (2 тис грн), до Есто-
нії трохи більше – 86 євро на 
день (2,5 тис грн).

Цікаво, що до Швейцарії 
та Ліхтенштейну треба взяти 
91 євро (2600 грн). Проте, для 
студентів поїздка обійдеть-
ся лише у 27 євро (780 грн). 
Найдорожчою країною для 
подорожей є Італія, з собою 
треба мати 269,60 євро (7,8 
тис грн) на одну людину на 
строк до 5 днів (але для груп 
туристів менше).

Отож, чимало кроків вже 
пройдено. Залишилося вирі-
шити організаційні питання 
та підрахувати кошти, з яки-
ми можна відвідати омріяні 
країни. І вже тоді, спакував-
ши валізи, спокійно вирішу-
вати у подорож.

Німеччина
Нідерланди
Бельгія
Австрія
Люксембург
Ліхтенштейн
Словенія
Швейцарія
Франція
Іспанія
Португалія

Норвегія
Швеція

Фінляндія
Естонія
Латвія
Литва

Польща
Чехія

Словаччина
Угорщина

Італія
Греція

45€
34€

45€

91€

70€

91€

32€

71€

40€

47€

54€

30€

86€

14€

40€

50€

3€

56€

40€

27€

270€

інд.

інд.
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Анастасія Кузьмич

Минулорічна по-
ява електронних 
декларацій і опри-
люднення статків 
чиновників усіх 
рівнів створила 
чималий резонанс у 
суспільстві. Багато 
чого було сказано 
і про «надбання» 
житомирських «слуг 
народу». Однак час 
минув, пристрасті 
стихли, а тим часом 
можновладці опри-
люднили декларації 
за 2016 рік.

Кажуть, що немає більш 
невдячного заняття, аніж ра-
хувати чужі гроші. Але для 
вас, наші дорогі читачі, нам 
нічого не шкода. Тому ми 
таки порахували, як змінили-
ся доходи й видатки наших 
місцевих очільників міської 
та обласної ради, а також об-
лдержадміністрації.

Сергій Сухомлин
Загалом, аналізуючи роз-

діл «Доходи» декларацій місь-
кого голови Сергія Сухомлина, 
можна побачити, що доходи 
житомирського мера досить 
скромні. У 2015 році чиновник 
оприлюднив 533 446 гривень, з 
яких 490 тисяч – дохід від від-
чуження цінних паперів і кор-
поративних прав. А от у 2016 
році мер задекларував лише 
зарплату у виконкомі в роз-

мірі 59 427 гривень.
Дружина міського голови 

виявилася більш працьови-
тою – у 2015 році її дохід стано-
вив понад мільйон гривень –  
1 075 337, а у 2016 – на майже  
13 тисяч більше.

Стосовно ж грошових ак-
тивів, банківський рахунок 
Сергія Сухомлина протягом 
року не змінився і лишився у 
стабільному розмірі – 210 ти-
сяч гривень. А от об’єми готів-
ки у мера, як не дивно, дещо 
скоротилися. Відтак, міський 
голова «збіднів» на 8 тисяч до-
ларів, 14 тисяч євро і 240 тисяч 
гривень. Відповідно, у декла-
рації за 2016 рік Сухомлин 
оприлюднив 102 тисячі дола-
рів, 18 тисяч євро та 230 тисяч 
гривень. Забігаючи наперед, 
скажемо, що він – єдиний з 
трійки проаналізованих поса-
довців, хто, згідно з докумен-
тами, пішов у «мінус».

Грошові ж активи Світлани 
Вікторівни, першої леді Жито-
мира, взагалі не оприлюднені.

Володимир Ширма
Якщо порівняти щорічні 

електронні декларації голови 
Житомирської обласної ради 
за 2015 і 2016 роки, то можна 
помітити, що протягом звіт-
них періодів доходи Володи-
мира Ширми зросли на понад 
172 тисячі. Воно й не дивно, 
адже в 2015 році посадовець 
на основному місці роботи в 
Ємільчинській РДА задекла-
рував 78 709 гривень, а вже за 
рік робота в Житомирській 
облраді принесла його родині 
252 258 гривень. І попри те, що 
пенсія посадовця в минулому 
році зменшилася на 6 тисяч і 
склала 30 529 гривень, а робо-
ти за сумісництвом у ЖНАЕУ 
взагалі не було, бюджет чинов-
ника «витягнули» гонорари та 

інші виплати згідно з цивіль-
но-правовими правочинами 
на загальну суму 9 513 тисяч.

Покращилася матері-
альна ситуація і у дружини 
очільника облради – Наталії 
Василівни. Відтак, завдяки 
тому, що зарплата у відділі 
освіти Ємільчинської РДА у 
неї виросла з 34 до 78 тисяч, 
загальний дохід збільшився 
на майже 40 тисяч. І це по-
при те, що у декларації Воло-
димира Ширми за 2016 рік не 
вказана пенсія його «другої 
половини».

Логічно, що з прибутком 
зросли й грошові активи по-
дружжя. Банківські рахунки 
посадовця зросли на майже 
20 тисяч гривень і 100 доларів, 
відповідно склавши 130 тисяч 
гривень і 6 335 доларів. На двох 
рахунках дружини очільни-
ка облради в «ПриватБанку», 
згідно з декларацією за 2016 
рік, зберігаються 47 882 гри-
вень («приріст» складає май-
же 13 тисяч). Сума на «гривне-
вому» рахунку в «Ощадбанку» 
не змінилася, однак з’явився 
новий, валютний рахунок на  
5 299 доларів.

Ігор Гундич
Граючи в «знайди 100 від-

мінностей у деклараціях», 
перше, що ми знайшли у голо-
ви Житомирської облдержад-
міністрації – це зменшення 
відсотку власності Ігоря Пе-
тровича у фермерському гос-
подарстві «Елітне-Агро». Так, 
у 2015 році йому належали 
100 % загального капіталу, що 
у грошовому вираженні скла-
дало 810 гривень. Однак уже 
в 2016 році частина власності 
склала 70 % – 567 гривень у 
грошовому вираженні.

Стосовно ж доходів голо-
ви ОДА, то минулого року 

за основним місцем роботи 
в адміністрації він отримав 
108 726 гривень. Однак, ви-
являється, працьовитий по-
садовець вказав у деклара-
ціях ще одне «основне місце 
роботи» – ТОВ «Елітне», де в 
2015-у отримав 21 818 гривень, 
а в 2016-у — лише 9 315. Якщо 
порівняти доходи чиновника 
за згаданий період, то, до-
даючи до вказаного дохід від 
оренди майна в обох роках і 
спадщину в 2015, отримуємо 
135 027 гривень, що лише на 
262 гривень більше, ніж за по-
передній рік.

А от задекларовані доходи 
дружини Ігоря Гундича – Оле-
ни Мендельсон – виглядають 
вагоміше. У 2015 році Олена 
Миколаївна оприлюднила 
900 гривень доходу від здачі 
в оренду майна та майже 554 
тисячі гривень від зайняття 
підприємницькою діяльніс-
тю. Проте за рік її дохід зріс 
удвічі: 1800 гривень доходу з 
оренди й понад мільйон – за 
підприємництво. Результат: 
554 846 гривень у 2015-у і  
1 077 984 гривень у 2016-у.

Відповідно, збільшилися й 
грошові активи родини, котрі 
вони зберігають виключно у 
готівці. Так, «під подушкою» 
Ігоря Петровича 321 тисяча 
гривень (на 46 тисяч більше, 
ніж лежало у 2015) і «стабіль-
ні» 12,5 тисяч доларів.

А от заощадження пані 
Олени, як і доходи, зросли у 2 
рази, і у декларації 2016 року 
становлять 150 тисяч гривень.

З огляду на все вищезазна-
чене, можна зробити висно-
вок, що хвилюватися за кише-
ні місцевих високопосадовців 
нам не варто, адже у кожного з 
них якщо не свій гарний дохід, 
то талановиті дружини-під-
приємці.

Хто з житомирських 
високопосадовців збагатів, а хто 
збіднів протягом минулого року?

Леонід
ГроМік,

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

Швидкість, успіх, 
умови, результат 
(закінчення теми)

Останні роки, до нещасного випадку 
з Михаелем Шумахером, більшість 
автолюбителів і знавців «Формули - 1» 
думали, що це єдина і непереможна 
людина - чемпіон. Але вчені Універси-
тету Шеффілда провели комплексне 
дослідження з метою з’ясувати, хто з 
гонщиків «Формули - 1» є найкращим 
за весь час чемпіонату світу. І з’ясувалося, 
що  Міхаель Шумахер посів лише 8 місце 
(правда, за не дуже вдале повернення до 
«Формули-1» у 2010 році).

Міхаель Шумахер приходив першим 
у 212 гонках. Повертаюсь до розповіді 
про умови і вимоги проведення змагань 
«Формули-1». Пілот повинен мати мож-
ливість розстебнути паски безпеки, зняти 
рульове колесо і вибратися з боліда (за 5 
секунд) і потім встановити назад рульове 
колесо. На всі дії він повинен витратити не 
більше 10 секунд. Будова боліда є такою, 
щоб мати можливість виймати місце пі-
лота з машини разом з самим пілотом. У 
вуличних гонках Гран-Прі Монако усі кана-
лізаційні люки приварюють, бо їх підіймає 
у повітря аеродинамічна сила. Номер 13 
не видається нікому з гонщиків (номери їм 
присвоюють за результатами команди на 
чемпіонаті попереднього сезону).

Протяжність траси – мінімальна кіль-
кість кіл перевищує за своєю протяжністю 
305 км. Гонка Гран-Прі розрахована на 
72 кола, які в сумі дають 306, 235 км. На 
гонці «Формула-1» використовуються 
прапори 9 кольорів, від значення – все 
нормально (зелений ) до прапора в 
клітинку – перегони закінчено, інші по-
переджають про небезпеку (жовтий). 
Червоні і жовті вертикальні полоси – 
масло чи вода на трасі та чи вона слизька. 
Білий прапор попереджує транспортний 
засіб про дуже низьку швидкість на 
трасі та інше. Багато уваги приділяється 
безпеці руху і виконання вимог безпеки 
є обов’язковим. Втручання машини 
безпеки тільки в тих випадках, коли 
учасники гонок чи посадові особи підда-
ються безпосередньо небезпеці. Тоді всі 
машини повинні рухатись за нею (обгін 
категорично забороняється).

«Формула-1» – це не тільки зма-
гання – це спосіб життя і мислення, 
титанічна праця великої кількості тала-
новитих людей не заради швидкості, 
(хоча і вона грає велику роль), а за-
ради технічного розвитку і розумових 
можливостей людини. Відпрацювання 
рухів, доведених до автоматизму, роз-
рахунки часу на секунди, командний 
дух і багато іншого, що об’єднує поняття 
«змагання». За браком можливостей не 
можна розповісти про все щодо змагань 
«Формула-1», але поцікавтеся, і вона 
«заволодіє» вами надовго.

КуточоК

ВоДІЯ

  В. Ширма   С. Сухомлин   І. Гундич
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Український експорт:  
у пошуках нових можливостей

За останні кіль-
ка років географія 
експорту України 
дуже змінилася. Було 
втрачено російський 
ринок і запроваджено 
транзитні обмежен-
ня, які знизили темпи 
експорту в країни 
СНД. Водночас, 2016-й 
став першим роком 
дії зони вільної тор-
гівлі з Європейським 
Союзом. У таких гео-
політичних умовах 
українські товари 
отримали нові ринко-
ві перспективи.

Курс на Європу
До 2014 року основним рин-

ком збуту української продукції 
була Росія. З початку окупації 
Криму та агресії на Донбасі су-
сідня країна не тільки перестала 
бути ключовим торгівельним 
партнером, а й стала перешко-
дою для звичного експорту в кра-
їни СНД. Ввівши часткове про-
довольче ембарго і низку заходів, 
що забороняють провезення 
українських товарів через тери-
торію РФ, колишній партнер по-
чав ще одну «війну» – транзитну.

За даними Держстату, че-
рез російську блокаду експорт 
до Казахстану, Узбекистану та 
Азербайджану впав на 44,9%, 
20% та 26,1% відповідно. Од-
нак економічний тиск Росії не 
зміг зупинити трансформації 
в країні. У 2016 році набула 
чинності зона вільної торгівлі 
Україна - ЄС. Забезпечивши 
37,1% загальних обсягів екс-
порту в 2016 році, Євросоюз 
став найбільшим торгівельним 
партнером України. 

За офіційною статистикою, 
найшвидшими темпами зрос-
тають продажі українських 
товарів в Польщу (16,3%), Іта-
лію (14,3%), Німеччину (10,5%), 
Угорщину (7,8%), Іспанію та Ні-
дерланди (7,4%).

Голова Комітету економістів 
України Андрій Новак впевне-
ний, що альтернативами для 
українських підприємств, які 
були орієнтовані на РФ, можуть 
стати ринки Азії та Африки. За 
словами експерта, у таких гру-
пах товарів, як жири і олії, за-
цікавлені споживачі Близького 
Сходу, зокрема Об’єднані Араб-
ські Емірати.

У свою чергу, скептики 
стверджують, що для виходу на 
нові ринки потрібно проходити 
складну сертифікацію товарів. 
Експерт у сфері аграрного бізне-
су Денис Марчук запевняє, що 
шляхом бюрократичних меха-
нізмів ЄС просто захищає свого 
товаровиробника, не створю-
ючи перешкод для українсько-
го бізнесу. Виробники, які вже 
пройшли процедуру, підтвер-
джують, що сертифікат лише 
засвідчує високу якість україн-
ського продукту.

«Товар повинен бути кон-
курентоспроможний як за со-
бівартістю, так і пакуванням, і 
просуванням. Треба дивитися, 
які продукти можуть заціка-
вити ЄС, які можуть бути уні-
кальними, адже в Європі полиці 
магазинів не бувають порожні-
ми», – ділиться досвідом голова 
правління «Укрпродукт Груп» 
Сергій Євланчик.

Зліт нового  
українського експорту

Традиційні експортні галузі 
України – це металургія 22,9% і 
машинобудування 11,9% від за-
гальної частки.

За інформацією Агентства 
індустріального маркетингу, 
основними товарними позиція-
ми металургії є напівфабрикати 
(частка 36,2% або 7,7 млн тон), ста-
левий прокат (44,5% або 9,5 млн 
тон) і металургійна сировина.

Через окупацію промисло-
вих регіонів Донбасу частка ме-
талургійної продукції в експорті 
значно зменшилася, і виробни-
кам потрібно було швидко пере-
орієнтувати своє виробництво. 
За останній рік українські мета-
лурги змогли пристосуватись, 
запустивши нові продукти на 
продаж. Холдинг «Метінвест» 
налагодив виробництво мета-
левих заготовок у вигляді листів 
за європейським стандартом. 
Такий матеріал застосовується в 
будівництві, машинобудуванні і 
виготовленні побутової техніки. 
Нова продукція призначена для 
внутрішнього ринку і країн Пів-
денно-Східної та Центральної 
Європи. У минулому році перші 
120 тон були поставлені на ринок 
Польщі. Компанія «Інтерпайп» 
запустила повний цикл вироб-
ництва залізничних коліс для 
швидкісного руху і колісних пар 
для вантажного транспорту. За 
рік вироблятиметься до 60 тисяч 
таких коліс. Компанія сподіва-
ється наростити обсяги експорту 
та увійти в нові сегменти ринку. 
Навіть у кризовій ситуації укра-
їнським підприємствам вдалося 
зберегти високі темпи виробни-

цтва сталі і посісти 10-е місце в 
рейтингу Всесвітньої асоціації 
виробників сталі Worldsteel.

Стосовно машинобудування, 
незважаючи на розрив відносин 
із Росією, Крюківський вагоно-
будівний завод минулого року 
тільки нарощував темпи ви-
робництва. Було поставлено 750 
вантажних вагонів до Туркменіс-
тану та укладено контракт з Ук-
рзалізницею щодо виробництва 
21 пасажирського вагону.

Крім того, в Україні актив-
но розвивається виробництво 
електричних автокомпонентів 
на експорт. Державне підприєм-
ство «Карпати» випускає елек-
тропроводку для таких авто як 
Porsche, Mercedes, Volkswagen 
і Skoda. Мукачівський завод 
«Точприлад» спеціалізується на 
акустиці і низці інших електро-
нних компонентів – для BMW і 
Land Rover.

У нових умовах традиційно 
великі частки машинобудування 
та металургії поступово витісняє 
експорт АПК. Україна відома 
сильними позиціями в експорті 
сільськогосподарської продукції, 
зокрема зернових культур і про-
дукції тваринництва. Наша краї-
на виробляє 30% всього світового 
виробництва соняшникової олії.

Однак можливості України 
в аграрному секторі дозволяють 
запропонувати набагато більше. 
Попит на продукти органічно-
го виробництва, зокрема, яго-
ди, мед, горіхи, який постійно 
зростає, може стати «золотою 

жилою» для нашої країни. Крім 
врожаю, Україна експортує тех-
нології та обладнання для пере-
робки зерна. За інформацією 
Мінагрополітики, минулого 
року продукція АПК і харчової 
промисловості забезпечувала 
42% всього товарного експорту 
України. І це не межа.

Голова міністерства Тарас Ку-
товий зазначає: «Україна зацікав-
лена в збільшенні експорту своєї 
продукції з доданою вартістю. 
Адже розвиток фермерських 
господарств допоможе пере-
творити сільське господарство 
України з сировинної галузі – на 
переробну».

Ще однією можливістю для 
експортного потенціалу України 
є озброєння. За даними Сток-
гольмського інституту дослі-
дження проблем миру (SIPRI), в 
2016 році Україна займає 9 місце 
в рейтингу світових країн-екс-
портерів озброєння.

Минулого року холдинг 
«Укроборонпром» уклав низку 
перспективних контрактів, які 
стосуються поставок обладнан-
ня і зброї, зокрема, БТР-3Е1т та 
БТР-4Е. За інформацією концер-
ну, обсяг збройових експортних 
контрактів, укладених минулого 
року, склав $ 1,45 млрд. Кожен 
експортований бронетранспор-
тер – це додаткові кошти до 
держбюджету та розширення 
можливостей власного виробни-
цтва. А значить – і збільшення 
кількості якісної зброї для укра-
їнської армії, стверджують вій-

ськові експерти.
Українські підприємства 

«Антонов» і «Мотор Січ» про-
дають до Китаю двигуни АІ-
222-25. У планах виробництво 30 
українських літаків Ан-178 для 
військово-повітряних сил Саудів-
ської Аравії.

У Національному банку Укра-
їни вважають, що 2017 рік може 
стати дуже успішним для укра-
їнського експорту. За даними 
Держстату, експорт українських 
товарів за І квартал 2017 року зріс 
на 34,4%, або на 2,7 млрд дол., по-
рівняно з аналогічним періодом 
минулого року. При цьому про-
даж українських продуктів до 
країн ЄС збільшився на 24,5% і 
склав 38,4% від загального обсягу 
експорту

На думку гендиректора 
Асоціації постачальників тор-
говельних мереж Олексія До-
рошенка, задля успішного екс-
порту Україні варто займати 
тверду і прагматичну позицію 
під час переговорів за умовами 
ЗВТ з країнами-партнерами та 
розмірами квот для українських 
експортерів.

«У переговорах про вступ до 
СОТ Україна займала саме таку 
позицію. Тоді багато хто пере-
дрікав, що ми програємо від того, 
що відкриваємо свої ринки. Але, 
тим не менш, за ті кілька років, 
що ми належимо до СОТ, ніхто 
ще не сказав, що ми щось через 
це втратили», – вважає експерт.

Матеріал Центру громадсько-
го моніторингу та контролю.
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«Полісся» (Олевськ) – СК «Корос-
тень» – 2:1 (перший матч – 0:3)

20 травня 2017 р. Олевськ. Стадіон «Ко-
лос». 200 глядачів.

Арбітр – Ю. Горащук (Житомир).
Голи: Я. Ласкавий (5, 22) – І. Яцко-

вець (53).
«МАЛ» (Коростень) – «Полісся» 

(Ставки) – 0:1 (перший матч – 0:6)
20 травня 2017 р. Коростень. Стадіон 

«Спартак». 300 глядачів.
Арбітр – А. Римчук (Житомир).
Гол: Є. Шупік (9).
Попередження: С. Джус (83) – В. Куче-

рявий (79).
ФК «Бердичів» – «Полісся» (Горо-

дниця) – 0:3 (перший матч – 1:3)
20 травня 2017 р. Бердичів. Стадіон 

«Прогрес». 350 глядачів.
Арбітр – А. Загоруйко (Житомир).
Голи: О. Васильєв (39), В. Ярощук (43), 

М. Тищенко (86).
«Технічний ліцей» (Черняхів) – 

«Звягель» (Новоград-Волинський) – 
0:1 (перший матч – 0:3)

20 травня 2017 р. Черняхів. Стадіон 
«Колос». 100 глядачів.

Арбітр – П. Петрусь.
Гол: А. Гороницький (63).
Попередження: В. Панькевич (73) – А. 

Гороницький (20), В. Новіков (78), М. Ти-
щенко (86).

Пари ½ фіналу
СК «Коростень» – «Полісся» (Ставки)
«Полісся» (Городниця) – «Звягель» 

(Новоград-Волинський)

«Керамік» (Баранівка) – «Зоря» 
(Врублівка) – 7:0 

20 травня 2017 р. Баранівка. Стадіон 
«Україна». 200 глядачів.

Арбітр – Ю. Марков (Житомир).
Голи: Ю. Коваль (29, 39, 43), С. Літві-

новський (48, 87), О. Федотов (53), Д. Сав-
ченко (84).

Попередження: В. Поліщук (17), Ю. 
Коваль (50), В. Сілецький (78), А. Нестер-
чук (90+2) – А. Кратюк (17), М. Кадлубов-
ський (64), Д. Поточилов (77), І. Їжак (89).

Вилучення: Д. Поточилов (89, друга 
жовта) «Зоря».

«Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – «Дан-
гард» (Тетерівка) – 2:1 

20 травня 2017 р. Овруч. Стадіон 
“ДЮСШ”. 300 глядачів.

Арбітр – Т. Панасюк (Бердичів).
Голи: В. Грищук (35), А. Хоменко (79) – 

В. Назаренко (47).
Попередження: Т. Сухій (35) «Дан-

гард». 
«Авангард-2» (Новоград-Волин-

ський) – «Зоря-Енергія» (Романів) – 1:2 
20 травня 2017 р. Новоград-Волин-

ський. Стадіон «Авангард». 75 глядачів.
Арбітр – Д. Ступаков (Житомир).
Голи: Л. Демчук (17) – В. Василюк (22, 44).
Попередження: Є. Радченко (81) – 

А.Винник (17), С. Баша (44).
«Україна» (Радовель) – «Оріон» 

(Нова Борова) – 0:1 
20 травня 2017 р. Радовель. Стадіон 

«Авангард». 200 глядачів.
Арбітр – В. Дідківський (Малин).
Гол: О. Стефаняк (26).
Попередження: С. Швець (60) – Є. Ва-

сянович (18), О. Стефаняк (38), І. Васяно-
вич (45).

У неділю, 21 травня, відбулися 
матчі 4-го туру чемпіонату Жито-
мирської області серед ветеранських 
команд (40+). Розпочалися ігри 4-го 
туру чемпіонату з хвилини мовчан-
ня – гравці ветеранських команд 
вшанували пам’ять заслуженого тре-
нера України, ветерана спорту, екс-
директора ДЮСШ «Полісся» Миколи 
Сюсюри, який пішов з життя у ніч із 
17 на 18 травня.

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 4 тур 

«Граніт» (Черняхів) – «Явір» (Потіївка) – 0:2
«Полісся» (Житомир)– «Тетерів» (Чуд-

нів) – 1:1
«ІсКоростень» – «Аміко» (Андрушів-

ка) – 2:1
ФК «Бердичів» – «Еней» (Романів) – 0:0
«Попільня» – «Фанат» (Пулини) – 0:0
«Авангард» (Новоград-Волинський) – 

«Іршанськ» – 3:0

кубок  
Житомирської області. 
матчі-відповіді 1/4 фіналу

Першість Житомирської області. 3 тур

результати ігор 4-го туру 
чемпіонату Житомирської 
області серед ветеранів

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Волинський) 4 4 0 0 13-0 12
2 «ІсКоростень» 4 3 1 0 8-2 10
3 «Аміко» (Андрушівка) 4 2 1 1 4-2 7
4 «Явір» (Потіївка) 4 2 1 1 6-8 7
5 «Попільня» 4 1 2 1 1-2 5
6 «Іршанськ» 4 1 2 1 3-5 5
7 «Тетерів» (Чуднів) 4 1 1 2 5-6 4
8 «Еней» (Романів) 4 1 1 2 1-2 4
9 «Полісся» (Житомир) 4 0 4 0 2-2 4

10 «Граніт» (Черняхів) 4 0 2 2 1-2 2
11 «Фанат» (Пулини) 4 0 2 2 0-4 2
12 «Бердичів» 4 0 1 3 2-9 1

Турнірна таблиця після 4-го туру

Турнірна таблиця після 3-го туру першості Житомирської області

№ Команда І В Н П М О

1 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 3 2 1 0 8-2 7

2 «Оріон» (Нова Борова) 3 2 0 1 3-2 6

3 «Керамік» (Баранівка) 2 1 0 1 8-4 3

4 «Тетерів» (Чуднів) 1 1 0 0 4-1 3

5 «Полісся» (Олевськ) 1 1 0 0 3-0 3

6 «Звягель-2» 1 1 0 0 2-1 3

7 «Технічний ліцей» (Черняхів) 1 1 0 0 1-0 3

8 «Зоря-Енергія» (Романів) 2 1 0 1 3-3 3

9 «Дангард» (Тетерівка) 3 1 0 2 5-6 3

10 «Україна» (Радовель) 3 1 0 2 4-5 3

11 «Зоря» (Врублівка) 3 0 1 2 2-10 1

12 «Авангард-2» (Новоград-Волинський) 3 0 0 3 1-10 0
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Центри правової допомоги 
та бюро Житомирщини 
проводять виїзні  
прийоми для людей з 
обмеженими фізичними 
можливостями

Надання адресної безоплатної 
правової допомоги одиноким 
житомирянам, людям похилого 
віку та громадянам з обмежени-
ми фізичними можливостями за 
місцем їх перебування є одним із 
пріоритетних завдань місцевих 
центрів з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги та бюро.

Усі громадяни, які не мають 
можливості особисто звернутися 
за допомогою у зв’язку із станом 
здоров’я, браком коштів на проїзд 
чи з інших причин, можуть зателе-
фонувати у місцеві центри:

Бердичівський місцевий 
центр – вул. Чорновола, 9,  
тел.: (04143) 4-14-42

Ж и т о м и р с ь к и й  м і с ц е -
вий центр – вул. Гагаріна, 47,  
тел.: (0412) 43-01-76

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

Новоград-Волинський місце-
вий центр – вул. Івана Франка, 
31А, тел.:(04141) 2-15-82

Фахівці центрів правової до-
помоги проконсультують вас на 
дому, допоможуть у складенні 
заяв, скарг, процесуальних та ін-
ших документів правового харак-
теру; за потреби адвокати системи 
БПД безоплатно здійснюватимуть 
представництво ваших інтересів в 
судах, інших державних органах, 
органах місцевого самоврядуван-
ня, перед іншими особами.

Нагадаємо, що суб’єктами права 
на безоплатну вторинну правову 
допомогу у цивільних та адміністра-
тивних справах є: особи, середньо-
місячний дохід, яких не перевищує 
двох розмірів прожиткового мініму-
му, а також інваліди, які отримують 
пенсію або допомогу, що призна-
чається замість пенсії, у розмірі, що 
не перевищує двох прожиткових 
мінімумів для непрацездатних осіб; 
діти-сироти, діти, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів; внутрішньо переміщені 
особи та особи, що претендують 
на такий статус; ветерани війни та 
особи, на яких поширюється дія 
Закону України «Про статус вете-
ранів війни, гарантії їх соціального 
захисту», та особи, що претендують 
на такий статус.

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

Якщо у Вас виникла необ-
хідність у правовій допомозі, Ви 
можете прийти в бюро чи у місцеві 
центри з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги або ж 
зателефонувати на єдиний номер 
правової допомоги 0-800-213-
103, який працює цілодобово.

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

КолонКа

Вже четвертий рік 
поспіль у Житомирі 
зберігається гарна 
традиція – дарувати 
вишиті сорочки не-
мовлятам у полого-
вих будинках.

Організатором таких заходів 
є голова громадської організації 
«ХХІ покоління» Віталій Сівко 
спільно із рекламним ательє 
«Люкс Design», газетою «20 хви-
лин» та ПАТ «Житомирський 
маслозавод» – компанія «Рудь».

Травень 2017 року є досить 
важливим для нашого народу. 
Соціальний проект «Зв’язок 
Українських Поколінь» Громад-
ської організації «ХХІ поколін-
ня», Всесвітній День Вишиван-
ки, День Європи і очікуваний 
підпис президентом Європар-
ламенту рішення про надання 
безвізового режиму для Укра-
їни із 30 країнами – такого по-
єднання важливих дат давно 
вже не було. Це є свідчення того, 
що вперше за тисячоліття ми всі 
разом рухаємося у вірному на-
прямку та здобуваємо перемогу 
на всіх «фронтах», формуємо 
належну свідомість. Заради світ-
лого майбутнього, продовження 
просвітницької діяльності у сус-
пільстві про важливість україн-
ської культури і про українську 
сорочку, Віталій Сівко разом 
із дружиною Юлією та пред-
ставниками компанії «Рудь» 20 
травня завітали до Житомир-
ського обласного перинатально-

го центру. За дві доби у облас-
ному пологовому центрі 18-19 
травня народилися 12 дівчаток 
та 7 хлопчиків. Усі отримали в 
подарунок вишиті сорочки та 
можливість професійного фото-
графування обрядів хрестин в 
національному одязі.

«В Україні є люди, які мають 
належне духовне і культурне ви-
ховання, що передається з по-
коління в покоління. Звісно, це 
є рідкістю, адже рік за роком у 
кожному сторіччі в суспільстві 
розвивається так званий «псев-
допатріотизм» (наприклад, 
коли сорочки сьогодні одяга-
ють люди, які ще два роки тому 
ходили у джинсах і футболках 
та лише споглядали на Свята 
Української Вишиванки, які ми 
організовували). Зважаючи на 
це, цього року кардинально змі-
нили формат проведення свята 
«Зв’язок Поколінь», адже перш 
за все на меті маємо навчати 
людей старовинним україн-
ським традиціям, а не вмінню 
носити машинні вишиті виро-
би, які тільки паплюжать куль-
туру. Узори вишивок – це осо-
бливі письмена.

З Національним Музеєм 
імені Івана Гончара проводимо 
в Житомирі презентації, ство-
рюємо Український Етно Дім 
Житомирського Полісся, пра-
цюємо над книгою «Вишитий 
Спадок Полісся», створюємо 
соціальні реклами. Розуміння 
людьми нашої мети дає нам 
бажання ще більше розвивати 
суспільство та впроваджувати 
соціально-культурні проекти. 
Завдяки нашій безоплатній 

Школі Української Вишивки, 
яка працює у Житомирі, жінки 
відроджують старовинні тра-
диції. Вважаю, що Кодом Нації 
можна називати лише справ-
жню українську сорочку, яку 
вишивають голкою, якісними 
нитками на домотканому лля-
ному полотні.

Хочу, щоб кожний, хто живе 
на території України захищав 
не лише адміністративні, а і 
культурні та морально-етичні 
кордони держави. Тільки так на-
ція матиме майбутнє. А в собі 
та дітях маємо виховувати па-
тріотизм, тобто любов до рідної 
Батьківщини. Ніколи не плутай-
те патріотизм із націоналізмом, 
адже націоналізм та кожний, 
хто його сповідує, у всіх своїх 
проявах породжує ненависть до 

інших народів. І пам’ятайте, що 
українці ніколи не були загарб-
никами та завжди займали по-
зицію захисту та оборони.

До прикладу, ще у 1900 році 
Іван Франко дав досить влучну 
характеристику українському 
патріотизму – це любов до всьо-
го людства, виражена в конкрет-
них справах на благо свого наро-
ду. А усе, що йде поза рамками 
народу, «це фарисейство людей, 
що інтернаціональними ідеала-
ми раді би прикрити свої зма-
гання до панування одної нації 
над другою...» – розповідає голо-
ва Громадської організації «ХХІ 
покоління» Віталій Сівко.

 
Фото: Андрій Майковець.

Прес-служба 
ГО «ХХІ покоління»

маленькі житомиряни  
отримали вишиті сорочки

Марина Михальчук

«Одягати» Сергія 
Корольова у вишиван-
ку під час свят стане 
новою житомирською 
традицією.

У Житомирі 18 квітня на 
честь всесвітнього Дня вишиван-
ки на пам’ятник видатному авіа-
конструктору одягли величезну 
вишиванку. Відтепер Сергій Ко-
рольов «відзначатиме» державні 

та народно-патріотичні свята 
у вишиванці, що стане новою 
житомирською традицією. Цю 
ідею запропонував голова об-
лдержадміністрації Ігор Гундич. 
Задум популяризує український 
етнічний символ.

Губернатор впевнений, що 
вишиванка нині – не просто 
одяг, а символ українця, гене-
тичний код нації, стильна етніч-
на прикраса, мода на яку не про-
ходить сотні років.

«У цей день навіть Сергій 
Павлович Корольов одягнув ви-
шиванку і не зніме її як мінімум 
до завершення днів Європи. 

Тепер це буде житомирською 
традицією – не тільки у День ви-
шиванки, а й на кожне велике 
державне чи народно-патріотич-
не свято», – зазначив Ігор Гундич.

У вишиванку одягнули Сер-
гія Корольова тому, що саме він 
зробив наше місто відомим на 
весь світ. Житомиряни вважа-
ють, що така новинка є гарною 
ідеєю, а те, що у вишиванку 
вдягли таку видатну людину, 
просто вражає.

«Я особисто обожнюю на-
ціональний одяг. Свою дитину 
я ще змалку привчаю любити 
свій край і те, чим ми можемо 

пишатися. І дійсно, коли у та-
кий день роблять щось цікаве 
і нове, то саме тоді тебе просто 
переповнює гордість за своє 
місто і країну…», – поділилась 
житомирянка Олена.

Над виготовленням та 
пошиттям вишиванки для 
пам’ятника Сергія Корольва 
працювали три житомирські 
майстрині. Над такою красою 
трудилися трохи більше тижня. 
Якщо за розмірною сіткою най-
більший розмір 3 XL, то розмір 
цієї вишиванки становить як 
мінімум 10 XL. Вишиванку при-
дбали коштом спонсорів.

Житомиряни «одягнули»  
Сергія Корольова у вишиванку
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У сучасних умовах відповідальність ко-
мунальних підприємств за безперебійну 
роботу міської інфраструктури  зростає 
надзвичайно, а разом з нею – і потреба у 
капітальних інвестиціях та обігових ко-
штах. Не секрет, що зазвичай керівникам 
підприємств їх хронічно не вистачає. І тут у 
нагоді комунальникам може стати держав-
ний Укргазбанк. Про свої спеціалізовані 
програми оперативної допомоги розповів 
Давидюк Юрій Валентинович, директор 
Житомирської обласної дирекції.

�� - Чи змінився попит на кредиту-
вання останнім часом? Загальний же 
рівень економіки далеко не на підйомі.

- І от саме тому ринок кредитування 
малого та середнього бізнесу зараз постій-
но зростає, а сам бізнес, можливо як ніколи 
раніше, потребує підтримки! Зараз провід-
ні банки спрощують умови отримання кре-
дитів та прагнуть  запропонувати нові про-
дукти орієнтуючись на  потреби клієнтів, їх 

види діяльності та кон’юнктуру ринку. Бан-
ки допомагають підприємствам не лише 
безперервно займатися веденням свого біз-
несу, а й розвиватися, реалізуючи одразу де-
кілька проектів, незважаючи на недостатні 
обсяги вільних грошових коштів. 

�� - Ви сказали що банки постійно 
оновлюють продуктовий ряд, що но-
вого може запропонувати Укргазбанк 
комунальникам?

- Як у державного банку у нас багатий 
досвід співпраці з таким типом підпри-
ємств і тому ми добре  знаємо їх нагальні 
потреби. У той же час, як фаховий ЕКО-
банк, ми пропонуємо комплексні рішен-
ня щодо підвищення енергоефективності  
та нарощування використання поновлю-
ваних джерел енергії. Зараз це є, як пріо-
ритетним завдання суспільства та органів 
влади на шляху енергонезалежності дер-
жави, так і дієвим інструментом для ко-
мунальних підприємств щодо істотного 
зменшення їх енерговитрат та, відповідно, 
економії коштів громад. Впровадження 
таких технологій вимагає значних коштів, 
тому ми запровадили спеціалізовані про-
грами оперативної підтримки для кому-
нальників та випустили одразу декілька 
кредитних продуктів. У результаті  під-
приємство може здійснювати поточну ді-
яльність в звичайному режимі  та не від-
волікаючи обігових коштів та резервних 

фондів місцевого бюджету, одночасно 
впроваджувати заходи з енергоефектив-
ності та енергозбереження спрямовані на 
охорону довкілля.

�� - Про які саме кредитні продук-
ти для комунальних установ йде мова 
та на які конкретно потреби кому-
нальні підприємства можуть витра-
чати кредитні кошти?

- Саме різноманітність потреб кому-
нальних підприємств стала вирішальною 
для розробки одразу трьох продуктів з різ-
ним цільовим призначенням та різними 
строками погашення. Знаєте, як в казці про 
три горішки для Попелюшки, що викону-
вали її найзаповітніші бажання. 

Отже, перш за все, банк започаткував 
довгострокове кредитування на інвестицій-
ні цілі для реконструкції, реставрації чи 
капітального ремонту нерухомого майна, 
придбання нерухомості, обладнання, тран-
спортних засобів та спеціальної техніки, 
виконання будівельних робіт з нового будів-
ництва, добудови (розширення). Зручність 
такого кредитування в тому, що його строк 
відповідає  періоду окупності проекту та 
може становити до 7 років, а процентна 
ставка від 11,8% річних.

Щоб комунальні установи мали мож-
ливість спрямовувати свої зусилля на ефек-
тивну діяльність, а не витрачати час на 
пошук коштів,  ми розробили кредит на по-

повнення оборотних коштів та запровади-
ли овердрафтне кредитування. Кредит на 
поповнення обігових коштів надається для 
вирішення поточних завдань, пов’язаних з 
розширенням обсягів надання послуг ко-
мунальним підприємством або банальним 
браком коштів, що перебувають в обороті, 
та може бути представлений як у вигляді 
звичайного одноразового кредиту, так і у 
вигляді відновлювальної чи невідновлю-
вальної кредитної лінії. 

А для оперативного вирішення про-
блем з тимчасовою відсутністю коштів  на 
поточні потреби, комунальники можуть 
скористатися овердрафтом. Головна пере-
вага кредиту у формі овердрафту - це зруч-
ність застосування. Підприємства можуть 
використовувати рівно ту суму позикових 
коштів, якої їм не вистачає для оплати за 
підсумками операційного дня.

У будь-якому випадку, для того щоб 
комунальні підприємства продовжували  
працювати у звичному режимі - необхід-
ні кошти.  Будуть  ці кошти спрямовані на 
ремонт доріг, сплату енергоресурсів,  ре-
конструкцію зон відпочинку чи підготов-
ку до зимового періоду, залежить  тільки 
від функціоналу та потреб установи. Голо-
вне завдання банку - надати комунальним 
підприємствам оптимальні умови для по-
стійного розвитку.

Ліцензія НБУ №123 від 06.10.2011

У стінах міської ради 16 
травня було прийнято рішен-
ня, яке йде «в розріз» не лише 
політичної відповідальності 
членів виконкому, але й здоро-
вого глузду – вартість проїзду  
в маршрутних таксі міста вста-
новлено в розмірі 5 грн.

Ще з вересня минулого року перевізники 
намагалися «протягнути» це рішення, однак 
не могли надати обгрунтовані розрахунки. 
То ніяк не могли підрахувати кількість пе-
ревезених пасажирів, то вказати суму, яку 
витрачають на паливо-мастильні матеріали 

та ремонт. У той же час в громадськості рос-
ло обурення та спротив, адже якість послуг, 
які пропонують перевізники, з часом аж ніяк 
не покращувалася. Зламані крісла, обдерта 
підлога та навіть несправні двері, з яких ви-
падають пасажири, повсякчас траплялися 
на маршрутах. Питання підняття вартості 
проїзду було повторно винесено на розгляд 
виконкому 10 травня. Однак тоді вартість про-
їзду в розмірі 3 грн вдалося відстояти.

Голова Фракції Радикальної Партії Оле-
га Ляшка в міській раді Олександр Ракович 
наголошує, що в питанні вартості проїзду 
Радикальна партія одностайна та виступає 
категорично проти «пограбування» простих 
громадян. Адже інакше вказане підняття вар-
тості назвати неможливо. «Нам нав’язують та-
рифи міст-мільйонників та порівнюють тари-
фи в Дніпрі, Одесі, Києві і Харкові з тарифами 

в Житомирі, що є безглуздим, адже відстані 
проїзду по місту абсолютно неспівставні», – 
наголосив Олександр Ракович.

Радикальна команда Житомирщини та 
всієї України підтримує позицію лідера РПЛ 
Олега Ляшка в Верховній Раді, який постійно 
бореться з завищеними тарифами . Блоку-
вання трибуни у Верховній Раді, тарифний 
майдан під стінами Кабміну та навіть позов 
до суду з вимогою скасувати рішення про 
завищення тарифів від партійних юристів, 
процес розгляду якого суд постійно затягує. 
Всі ці реальні кроки боротьби стають «кіст-
кою в горлі» коаліції «панамських патріотів». 
«Радикальна партія не може мовчки спосте-
рігати за тим, як влада грабує українців.» – за-
являє Олег Ляшко. Тож, під час вирішального 
засідання виконкому 16 травня, яке виклика-
ло безпрецедентний ажіотаж серед активіс-
тів та громадськості, радикальна команда не 
надала жодного голосу «за» грабіжницькі та-

рифи, «обкрадання» громадян, та загравання 
перевізників з владою.

На жаль, представники інших політич-
них партій не були такими принциповими 
й підтримали підняття тарифів, виправдову-
ючи це майбутніми додатковими угодами з 
перевізниками. Начебто вказаними угодами 
влада зобов’яже перевізників: 1. встановити 
валідатори, 2. забезпечити маршрути низко-
полим транспортом, 3. замінити 23 машини, 
старші за 10 років, 4. надавати безкоштовний 
проїзд пільговикам у необмеженій кількості, 
5. надавати послуги школярам по 2 грн. По-
обіцяти – не зробити. А поки додаткові уго-
ди ще не підписано, працюючі громадяни 
мають оплачувати проїзд і за себе, і за піль-
говиків. Таким чином, влада знову переклала 
свої функції на громадян. В такій ситуації 
залишається лише гадати, чи не доведеться 
чекати обіцяного покращення три роки, як 
зазначає вікова народна мудрість?

«Три фінансових горішки»  
для комунальної Попелюшки

Команда Олега Ляшка бореться з завищеними тарифами на всіх рівнях
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Микола Корзун

Вшанування 
пам’яті жертв полі-
тичних репресій на 
Житомирщині у 2017 
році співпало із досі 
небаченим за масшта-
бами процесом від-
значенням днів Єв-
ропи. Можливо, тому 
головний наголос вла-
да обласного центру 
(разом із обласним 
керівництвом) і зро-
била на урочистостях 
та заходах, які засвід-
чили б наш «прорив» 
у Європу.

А вшанування пам’яті жертв 
політичних репресій радянсько-
комуністичного режиму у Жи-
томирі цьогоріч залишилося в 
«тіні». Втім, цілком можливо, що 
нинішня влада вважає цілком 
достатнім обмежитися тради-
ційною щорічною церемонією 
покладання квітів та невеликим 
мітингом на Путятинці, як це 
сталося 19 травня 2017 року. Те, 
що традиція перетворюється 
на банальність і вже давно не за-
чіпає товщу громадської пам’яті 
житомирян, не є великою таєм-
ницею чи, тим паче, відкриттям.

Більше того, у Житомирі див-
ним чином відбуваються при-
крі накладки та «проколи» щодо 
гідного вшанування історичної 
пам’яті і глибинної оцінки тих 
чи інших подій нашого трагічно-
го минулого. Адже ще раніше, 18 
травня 2017 року, Житомир у ме-
реживі заходів із нагоди Дня музе-
їв та Дня вишиванки, якось неспо-
дівано «загубив» невеличку, однак 
дуже символічну церемонію вша-
нування жертв депортації крим-
сько-татарського народу. Усього-
навсього треба було того дня рівно 
опівдні вшанувати пам’ять жертв 
сталінської депортації хвилиною 
мовчання. У Житомирі чи то за-
були, чи то й насправді хвилюва-
лися та зосередили усю увагу на 
зустрічі гостей з Європи.

Революція Гідності  
по-житомирськи: проти 
реабілітації правди?

Якщо бути точним, то варто 
зауважити, що 21 травня 2017 
року заходи із вшанування 

пам’яті жертв політичних ре-
пресій на Житомирщині від-
булися ще й у селі Більківці, 
що у Коростишівському ра-
йоні, а також у місті Овручі, 
де на місці поховання воїнів 
УПА відкрили відреставрова-
ний знак борцям за волю та 
незалежність.

В Овручі подія відбулася за 
участі голови обласної адміні-
страції Ігоря Гундича,а у Біль-
ківцях мітинг пам’яті загиблих 
у роки «Великого терору» зем-
ляків організував сільський 
голова І. Хомяк. Власне кажу-
чи, вшанувати своїх земляків, 
яких у 1937/1938 роках поко-
сили хвилі розстрілів та ре-
пресій у сталінському ГУЛАГу, 
можна було б у кожному по-
ліському селі. Підкреслюю – у 
кожному, оскільки у більшос-
ті сіл Житомирської області 
число репресованих громадян 
сягало за десяток, а то й два, 
місцевих мешканців. Однак 
традиція вшанування пам’яті 
жертв політичних репресій і 
досі ніяк не хоче приживатися 
у селах та містах Житомирщи-
ни. Хоча нинішня влада вже 
встигла «відрапортувати» про 
проведену в області  декому-
нізацію, насправді «привид 
комунізму» досі не відпускає 
пам’ять нащадків тих, кого 
знищували «як клас», кого 
відсилали на Соловки, до Ма-
гадану чи у степи Казахстану. 
Натомість традиція боятися 
минулого і відчувати страх 
зразка 1937-го року ще міцно 
сидить в уяві та пам’яті десят-
ків тисяч сучасників.

Сьогодні пам’ять про жертв 
політичних репресій вісьмиде-
сятирічної давності здебільшо-
го жевріє на сімейно-родинно-
му рівні, хоча із кожним роком 
«свічка» такої пам’яті відчутно 
тьмяніє. Прикро, але той по-
зитивний досвід, отриманий 
внаслідок потужного імпульсу 
справжньої реабілітації жертв 
політичних репресій радян-
ського режиму у 90-і роки 
минулого сторіччя, сьогодні у 
Житомирській області поміт-
но втрачається, а процес від-
новлення історичної пам’яті 
відверто загальмований.

Дивовижно, однак, якщо у 
1937/1938 роки десятки тисяч 
полісян зазнали безпідставних 
репресій, то вже у 2014-у році 
так само безпідставно на Жи-
томирщині було припинено 
роботу обласної редакційної 
колегії видання «Реабіліто-
вані історією». Таким чином, 
багаторічна копітка робота 
зовсім невеликого колективу 
фахівців, що входили до скла-

ду редакційної колегії, була 
ганебним чином проігноро-
вана, а головне – залишили-
ся невпорядкованими кілька 
тисяч карток з інформацією 
про репресованих вісімдесят 
років тому мешканців нашої 
області. Можна зауважити, що 
житомирська обласна редак-
ційна колегія видання «Реабі-
літовані історією» була безза-
перечним лідером і взірцевим 
прикладом для редколегій у 
більшості областей України. 
До речі, обласні редколегії ви-
дання «Реабілітовані історією» 
досі працюють у більшості об-
ласних центрів України. Навіть 
Луганська обласна редколегія 
не припинила своєї роботи із 
впорядкування та системати-
зації інформації про луганчан, 
які були репресовані та загину-
ли у роки «Великого терору». А 
ось у «мирному» Житомирі ось 
вже майже три роки, як «Реабі-
літовані...» опинилися за бор-
том уваги обласної влади.

Зауважимо – постмайда-
нівської влади, яка проголоси-
ла курс на оновлення своїх ря-
дів та методів своєї роботи, а 
також – про рішуче очищення  
від деформацій «злочинного 
режиму». Так звана «декому-
нізація» дивним чином заче-
пила лише топонімічну сфе-
ру життя Житомирщини, але 
жодним чином не торкнулася 
проблематики реабілітації 
пам’яті жертв політичних ре-
пресій. Стосовно колишнього 
складу житомирської облас-
ної редакційної колегії книги 
«Реабілітовані історією», то 
вона й досі перебуває на «за-
пасній колії», хоча вік у людей, 
які володіють безцінними на-
працюваннями у сфері інфор-
мації щодо репресованих, за-
суджених та загиблих наших 
земляків, відверто похилий. 
І немає у нас часу на те, коли 
чиновництво, яке  згадує про-
цес реабілітації пам’яті жертв 
репресій лише під час щоріч-
них «днів», дозріє до глибини 
розуміння необхідності завер-
шення хоча б вже розпочатої 
роботи. Хоча про завершення 
такої роботи за допомогою 
заїжджих авторів - «варягів» 
ще рік тому дехто із депутатів 
Житомирської обласної ради 
говорив як про найближчу і 
реальну перспективу.

Сьогодні таких розмов по-
меншало, але толку від того 
не побільшало. Ані у питан-
нях щодо завершення роботи 
над серією книг «Реабілітова-
ні історією», ані у будь-якому 
аспекті поглиблення такої 
роботи. Адже видання книги 

«Реабілітовані історією» – це 
лише перша, хоча винятко-
во важлива частина роботи із 
вшанування пам’яті жертв по-
літичних репресій. Досі у Жи-
томирі, а тим паче, у районах 
та містах Житомирщини, на-
лежним чином не встановлені 
та не меморіалізовані місця 
розстрілів та місця поховань 
безпідставно арештованих лю-
дей. Ми ніяк не можемо звик-
нути до того, що так само, як 
від рук нацистів у роки Другої 
світової війни гинули люди, 
так і напередодні її початку 
радянсько-комуністичний ре-
жим із не меншою жорсто-
кістю вбивав своїх громадян. 
Найгірше і найсумніше, що 
нинішня молодь, юнацтво, а 
тим паче, дітвора, мало знає і 
ще менше розуміє, у чому суть 
так званого «Великого терору», 
який «чорною міткою» смерті 
торкнувся десятків тисяч сімей 
мешканців нашої області. Сво-
єрідний «пік уваги» до най-
трагічніших сторінок свого іс-
торичного минулого ми, схоже, 
вже пережили. Проте це жод-
ним чином не означає, що ми 
володіємо достатньою інфор-
мацією, а тим більше – розу-
мінням процесів, які відбува-
лися у нашому краї вісімдесят 
років тому. Тому ми й досі не 
маємо права формально, суто 
для «галочки», вшановувати 
пам’ять про загиблих предків.

1937-м роком «Великий 
терор» не закінчився.  
Що ж далі?

Коли щороку надходить 
пора вшанувати пам’ять жертв 
«Великого терору» 1937/1038 
років, виникають пропозиції 
щодо розширення та поши-
рення хронологічних рамок 

інших «хвиль» політичних ре-
пресій, які на Житомирщині 
продовжувалися у 1940-у та 
1941-у роках. А як не згадати 
політичні судові процеси у 
післявоєнну пору, чому й досі 
у Житомирі не вшановують 
театральну трупу місцевого 
музично-драматичного теа-
тру, яка «зникла» із мистець-
кого небосхилу у 1944 році? 
Такі ж самі запитання можна 
поставити і щодо закриття іс-
торичного факультету у Жи-
томирському педагогічному 
інституті на початку 50-х ро-
ків минулого століття. Тоді 
сталінізм боровся із космо-
політизмом, із генетикою, із 
кібернетикою, із українською 
літературою та українським 
кінематографом. І все більше – 
за допомогою репресій.

То де ж наша пам’ять про ці 
події? Де згадки про окремих і 
конкретних людей, які потра-
пили під «каток» радянської 
каральної системи вже напри-
кінці 50-х і упродовж 60-х ро-
ків також минулого сторіччя. 
Все це й досі вимагає реабі-
літації. Все це потребує вста-
новлення правди, відновлення 
чесного імені сотень наших 
людей, які зазнали насправді 
безпідставних репресій і гід-
ні нашої найкращої і міцної 
пам’яті, яка, своєю чергою, 
має стати могутнім інстру-
ментом у протидії будь-яким 
спробам «навести порядок» за 
допомогою репресій. Тому й 
відзначати День пам’яті жертв 
політичних репресій ми має-
мо не за старими радянськими 
«лекалами», а різнопланови-
ми заходами, які дадуть по-
живу та будівельний матеріал 
для справжнього шанування, 
справжньої пам’яті і глибин-
ної поваги.

реабілітація опинилася за «бортом»!
(Туди ж прямує й історична пам’ять?)
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Аби покриття в будинку 
служило вам багато років, 
потрібно серйозно обдумати 
і вирішити, з яких саме мате-
ріалів його робити. Від пра-
вильного рішення залежить 
подальше будівництво і дов-
говічність споруди.

Тільки-но будівництво перейшло до 
етапу перекриття в будинку – настав час зва-
жити всі «за» і «проти». Для початку варто 
визначитися, яке саме перекриття (тобто, з 
яких матеріалів ви збираєтеся робити. Іс-
нує декілька причин, від чого залежить те, 
яке перекриття буде у вашому домі. По-
перше, від його місця розташування: над 
підвалом, між житловими поверхами, або 
між житловим поверхом і горищем. По-
друге, від матеріалу стін: цегляні і блокові 
будинки краще зводити з залізобетонними 
перекриттями; дерев’яні будинки – з несу-
чими дерев’яними балками. По-третє, від 
ваших фінансових можливостей.

Залізобетонні перекриття
Залізобетонні перекриття підходять 

тільки для цегляних, блокових або панель-
них будинків, в яких стіни здатні витримати 
значну вагу бетону. До того ж, при виборі 
матеріалу, з якого ви збираєтеся виконувати 
перекриття, треба завжди керуватися прин-
ципом: «Довговічність окремих елементів бу-
динку повинна бути приблизно однаковою». 
Тому в будинках, стіни яких викладені з це-
гли і здатні простояти понад 50 років, немає 
сенсу виконувати перекриття з дерев’яними 
несучими елементами, які потрібно заміни-

ти вже через 15-20 років.
Всі залізобетонні перекриття своєю чер-

гою поділяються на два види:
Монолітні (заливаються з бетону, прямо 

на місці будівництва). Їх виконання краще 
доручити професіоналам, що мають у сво-
єму розпорядженні необхідну опалубку і 
віброущільнювач. Крім цього знадобиться 
арматура і бетон (у великій кількості). Щоб 
монолітне бетонне перекриття набрало не-
обхідної міцності, доведеться почекати не 
менше місяця (у цей час жодні будівельні 
роботи на перекритті не проводяться).

Збірні зі спеціальних залізобетонних 
плит (зазвичай круглопустотних) – ці плити 
виготовляються в заводських умовах, а за-
вдяки прорахованому армуванню і отворам 
мають меншу вагу (у порівнянні з моноліт-
ними). До того ж плити перекриттів випус-
каються не тільки різної товщини, але і різ-
ної ширини та довжини.

Однак якщо ви вирішите використову-
вати вже готові плити перекриттів, попере-
дньо ви повинні обов’язково замовити про-
ектну документацію на свій будинок (інакше 
ви можете потрапити у неприємну ситуа-
цію, коли якоїсь плити «не вистачить» за до-
вжиною або шириною, а це може виявитися 
вже безпосередньо на будівництві).

Монтаж плит перекриття здійснюється 
з використанням будівельної техніки – кра-
на. По периметру все плити перекриттів 
з’єднуються єдиним монолітним залізобе-
тонним поясом. І монолітні і збірні перекрит-
тя з нижньої сторони доведеться або шпаклю-
вати, або влаштовувати стелі з гіпсокартону.

Дерев’яні перекриття
Дерев’яні перекриття – це найдавніший 

варіант можливого вирішення проблеми з 
вибором виду перекриття будинку. Пред-
ставляють вони собою складну конструк-
цію, що складається з товстих несучих балок 
квадратного або прямокутного перерізу, 
підшивних знизу і зверху дошками. Простір 

між балками і дошками заповнюється не-
горючим утеплювачем (мін. ватою). Чистову 
підлогу і стелю можна виконати з будь-яких 
підходящих матеріалів, не забувши при цьо-
му про гідроізоляційний прошарок.

Несучі конструкції (цільні дерев’яні бал-
ки, поставлені на ребро і скріплені між со-
бою товсті дошки, з’єднані у формі двотавра 
50 мм дошки) закріплюються на стінах в 
момент їх зведення (рекомендована довжина 
таких балок – не більше 4,5 метрів). А решту 
наповнення таких перекриттів краще ви-
конувати вже після того, як буде зроблена 
покрівля. Для початку обробіть балки спе-
ціальним вогнебіозахисним складом. Якщо 
перекриття знаходиться між поверхами, то 
до нижнього краю балок необхідно при-
кріпити невеликі квадратні бруски, на які 
укладаються (і закріплюються саморізами) 
дерев’яні щити. Нижня поверхня щитів по-
винна бути розташована в одній площині з 
низом балок – до неї в подальшому буде під-
шито гіпсокартон, фанеру або плиту OSB 
(якщо ви захочете обклеїти стелю шпале-
рами). Якщо горищне перекриття, дерев’яні 
щити можна не укладати, а до дерев’яних 
брусків прикріпити відразу гіпсокартон. 

Зверху на дерев’яні щити укладається шар 
пароізоляції (це може бути спеціальна плів-
ка, толь чи пергамін) з загином на балки. 
Наступний шар – негорючий утеплювач. 
Його буквально «втискують» на місце, щоб 
не було щілин між ним і балкою. Зверху по 
балках виконують чорнову підлогу з дощок.

Оскільки зробити перекриття в будинку 
з дерева самому досить просто, його часто 
застосовують при самостійній збірці кар-
касно-щитових будинків, а також у зрубах і 
будинках з бруса (у цих будинках інший вид 
перекриття просто неможливий).

Перекриття з металевими або 
залізобетонними несучими балками

Замість дерев’яних балок можна вико-
ристовувати металеві двотаври або залізо-
бетонні балки. Зазвичай такі перекриття в 
приватному житловому будівництві не ви-
користовуються, але якщо у вас «випадко-
во» виявилися металеві елементи або ж/б 
балки (а ви будуєте будинок з цегли або 
блоку), то можете зробити перекриття і з 
них. Інша конструкція такого перекриття 
буде аналогічною дерев’яному перекриттю.

Затишна оселя:  
як зробити перекриття в будинку

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

ok.ru/profile/571903524817

kovano.prom.ua

Знижки!
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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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3-кімнатна, Богунія
791 005 грн

dom.ria.com/id/12353501
Лілія

площа: 80/-/9 м²
поверх: 2/2, цегла
Сталінка, камін, авт. опалення,
МПВ, котел.

(067) 834-49-57

перевірена квартира

20 фото
 на сайті

2-кімнатна, Корбутівка
711 640 грн

dom.ria.com/id/12755838
Ірина

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

(098) 224-61-69

перевірена квартира

15 фото
 на сайті

1-кімнатна, Польова
423 280 грн

dom.ria.com/id/12343826
Юлія

площа: 24/12/5 м²
поверх: 6/9, цегла
Вбудовані кухонні меблі, бойлер,
нова сантехніка, МПВ, лоджія,
кондиціонер. Гарний стан.

(097) 020-55-10

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

3-кімнатна, Сінний ринок
740 741  грн

dom.ria.com/id/11779170
Олег

площа: 62/47/6 м²
поверх: 2/5, цегла
Санвузол роздільний, паркет,
МПВ, балкон, меблі.

(067) 468-87-77

перевірена квартира

14 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
923 281 грн

dom.ria.com/id/12626718
Ірина

площа: 71/44/8.6 м²
поверх: 2/9, панель
Авт. опалення, покращене
планування, МПВ, жилий стан,
будинок знаходиться у дворі.

(098) 224-61-69

перевірена квартира

18 фото
 на сайті

2-кімнатна, Вокзал
674 550 грн

dom.ria.com/id/10730681
Олександр

площа: 49/29/8 м²
поверх: 8/9, цегла
Покращена чешка, лоджія,
2 кладовки, південна сторона.

(067) 831-92-16

перевірена квартира

27 фото
 на сайті

1-кімнатна, вул. Пушкінська
449 736  грн

dom.ria.com/id/13239314
Марія

площа: 26.25/16.7/4 м²
поверх: 2/2, цегла
Авт. опалення, супутникове ТБ,
підвал, балкон, газ. плита, ліжко,
ванна.

(097) 509-14-89

перевірена квартира

27 фото
 на сайті

1-кімнатна, Центр
661 376 грн

dom.ria.com/id/13256340
Людмила

площа: 37/17.5/8 м²
поверх: 12/14, цегла
Зроблений ремонт. Реальному
покупцеві хороший торг!

(093) 301-86-35

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

2-кімнатна, Центр
608 466 грн

dom.ria.com/id/12774236
Анна

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

(067) 787-86-55

перевірена квартира

13 фото
 на сайті

3-кімнатна, Центр
1 018 519 грн

dom.ria.com/id/12334976
Олександр

площа: 56.17/39.5/6.4 м²
поверх: 2/5, цегла
Авт. опалення, всі лічильники і
документи. На кухні відсутня
сантехніка.

(097) 004-22-97

перевірена квартира

19 фото
 на сайті

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

Викликайте Інспектора RIA
(067) 431 54 92

119
перевірених
квартир Житомира
на DOM.RIA.com

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

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

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

360°

360°360°360°

360°360°360°

360°
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вилкул выступил против законопроектов 
№4128 и №4511, которыми власть хочет 
узаконить рейдерский захват церквей

Плюс 14,5 млрд грн: перші 
результати фінансової децентралізації у 2017 році

Тысячи людей при-
няли участие в молеб-
не под Верховной Ра-
дой. Люди молились 
за мир и развитие в 
Украине, защищая 
свою веру и Церковь.

– Уничтожив экономику и 
подняв тарифы, власть пытается 
забрать у людей веру и церковь, 
которые дают им надежду и 
жизненные силы. «Оппозици-
онный Блок» резко против при-
нятия законопроектов №4128 и 
№4511, которыми узаконивается 
церковное рейдерство, захваты 
храмов, назначение архиереев 
властью в Киеве, что полностью 
противоречит Конституции. На-
деюсь, у депутатов хватит разума 
не ввергать Украину в пучину 
религиозного противостояния, – 

сказал сопредседатель фракции 
«Оппозиционного Блока» в пар-
ламенте Александр Вилкул.

На своей странице в Фейс-
бук он написал: «Наша церковь 
переживала гонения уже более 
тысячи лет. Были и татары, и 
немцы, и коммунисты, и много 
еще кто. Уверен, переживем вме-
сте сейчас и станем сильнее».

Так, законопроектом №4128 
власть хочет узаконить церков-
ное рейдерство. То есть, любая 
группа людей, которая придет 
в церковь поставить свечку, мо-
жет объявить себя членами этой 
громады. После этого они сразу 
захватывают и перерегистриру-
ют эту церковь на другие патри-
архаты. За последние два года в 
Украине уже было захвачено бо-
лее 40 церквей. Сейчас суды воз-
вращают церкви тем приходам, 
в которых они были. Поэтому 
власть и хочет узаконить рейдер-
ский захват церквей.

Законопроектом №4511 
предусматривается установле-
ние особого статуса для Укра-
инской Православной Церкви; 
согласование с Министерством 
культуры назначения руковод-
ства УПЦ; обязательство для 
всех храмов, монастырей и даже 
сельских церквушек заключить 
договоры (!) с Минкультуры. Это 
нарушает Конституцию Украи-
ны и законодательство о свободе 
совести, нарушает принцип ра-
венства, установленный статьей 
5 Закона Украины «О свободе 
совести и религиозных органи-
зациях». В ней указано, что все 
религии, вероисповедания и 
религиозные организации рав-
ны перед законом. Установление 
каких-либо преимуществ или 
ограничений одной религии, 
вероисповедания или религиоз-
ной организации относительно 
других не допускается.

Кроме того, законопроект 

№4511 грубо нарушает консти-
туционный принцип невме-
шательства и обособленности 
государства от Церкви, что за-
креплено в статье 35 Консти-

туции Украины. А также нару-
шает гарантированное этой же 
статьей Конституции право на 
свободу мировоззрения и веро-
исповедания.

За чотири місяці 
2017 року до місцевих 
бюджетів надійшло 
56,2 млрд гривень. За 
офіційними даними 
уряду, це на 14,5 млрд 
грн більше, ніж мину-
лого року. Яка в цьому 
роль реформи де-
централізації і на що 
витрачають гроші гро-
мади, з’ясував Центр 
громадського моніто-
рингу і контролю.

Подвійне зростання доходів 
Результати бюджетних над-

ходжень січня-квітня цього року 
показують, що місцеві бюджети 
зросли за всіма джерелами до-
ходів. Найвищі темпи росту екс-
перти спостерігають за єдиним 
податком – 2,4 млрд грн, або 
48,5%, податком на доходи фізич-
них осіб – 9,1 млрд грн, або 41%, 
акцизним податком з роздрібної 
торгівлі – 1 млрд грн, або 33,1%.

Водночас, Галина Маркович, 
координатор напрямку «Місце-
ві бюджети» проектного офісу 

секторальної децентралізації, за-
уважила, що темп росту доходів 
об’єднаних територіальних гро-
мад (ОТГ) є вищим як у цілому, 
так і в розрізі податків.

За підсумками чотирьох мі-
сяців 2017 року доходи загаль-
ного фонду бюджетів 366 ОТГ 
з урахуванням міжбюджетних 
трансфертів складають 5,5 млрд 
грн. Частка власних доходів у цій 
сумі – 2,58 млрд грн, що вдвічі 
перевищує торішній показник. 
Таке помітне зростання Міністер-
ство регіонального розвитку, бу-
дівництва та ЖКГ пояснює тим, 
що цього року 60% надходжень 
від податку на доходи фізичних 
осіб (ПДФО) до своїх бюджетів 
вже отримали нові 207 ОТГ. За 
словами очільника Мінрегіону 
Геннадія Зубка, власні ресурси 
цих 207 громад у порівнянні з 
аналогічним періодом минулого 
року зросли в 3 рази.

Тим часом, бюджети 
об’єднаних громад, створених 
2015 року, також не припинили 
зростати. «А темпи зростання до-
ходів 159 ОТГ, які вже у 2016 році 
отримували зарахування 60% 
ПДФО до своїх бюджетів, склали 
+45%», – зауважив віце-прем’єр-
міністр – міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
Геннадій Зубко. Як наголосив 
очільник відомства, цей результат 

перевищує середній показник по 
країні на 10%. 

Статистика бюджетних над-
ходжень свідчить, в основному 
стрибок відбувся за рахунок 
податкових відрахувань. Відпо-
відно до урядових даних, за єди-
ним податком темп росту в ОТГ 
складає 63%, за податком на до-
ходи фізичних осіб – 52,8%, за 
акцизним податком з роздріб-
ної торгівлі – 41,3%.

Експерти зазначають, що пе-
ревагою децентралізованого фі-
нансування є те, що гроші тепер 
не роблять величезне «коло» від 
регіонів до центру і назад, а од-
разу йдуть у місцеву казну. «Це 
означає, що в громадах є ресурс 
на реалізацію інфраструктурних 
проектів, ремонт доріг, відбудову 
соціальних об’єктів та вирішення 
наболілих проблем», – підкрес-
лив Геннадій Зубко. 

Бюджет на розвиток 
власних територій

Аналіз торішніх витрат 159 
об’єднаних громад свідчить, що 
близько третини бюджетних 
коштів вони спрямували на роз-
будову власних територій. За да-
ними профільного міністерства, 
найбільше грошей об’єднані 
громади витратили на розвиток 
соціально-культурної сфери – 3,9 

млрд грн (60-70% бюджету). На 
реалізацію інфраструктурних та 
інвестиційних проектів пішло 1,9 
млрд грн (25-30% бюджету). 

Водночас, як свідчить ста-
тистика, на утримання орга-
нів місцевого самоврядування 
в об’єднаних громадах пішло 
близько 0,5 млрд грн (в середньо-
му 15% власного бюджету). Най-
менше на службовців витратили 
коштів у Слобожанській ОТГ 
(Дніпропетровська обл.) – 4% та 
Калинівській ОТГ (Вінницька 
обл.) – 5% від власного бюджету. 
У порівнянні зі старими місце-
вими радами цей показник дуже 
низький. За словами координато-
ра з фінансової децентралізації 
Центрального офісу реформ при 
Мінрегіоні Яніни Казюк, біль-
шість сільських/селищних рад 
«проїдає» понад 80-90% бюджету. 
За ці гроші можна побудувати во-
догін в одному з великих сіл або 
відремонтувати дорогу.

Не змарнувати шанс
За словами першого заступ-

ника міністра регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
України В’ячеслава Негоди, од-
ним із головних завдань уряду 
на цей рік є прискорення фор-
мування базового рівня місцево-
го самоврядування – спромож-
них громад.

Сьогодні на фінальному ета-
пі об’єднання перебуває ще 102 
потенційні громади. Решта сіль-
ських та селищних рад також 
мають шанс збільшити свої фі-
нансові ресурси. Однак, попри 
дотаційність майже половини 
старих місцевих рад, вони не по-
спішають децентралізуватися. 

Визначальними для спро-
можності громад є такі аспекти: 
кількість населення та частка ді-
тей, площа ОТГ, економічний 
потенціал, обсяг фінансового ре-
сурсу та мережа соціально-куль-
турних закладів. Якщо громади 
об’єднують невелику кількість 
мешканців, то мають недостатні 
фінансові та людські ресурси для 
успішної реалізації отриманих 
повноважень. 

Як бачимо із цифр, фінансові 
результати перших чотирьох мі-
сяців роботи місцевих громад у 
новому році є цілком позитивни-
ми. На початку року Президент 
України Петро Порошенко ви-
словив сподівання, що у 2017 році 
місцеві бюджети зростуть на 30 
млрд грн. За чотири місяці поло-
вина цієї суми уже пройдена. 

«Тримаючи курс на децен-
тралізацію, ми користуємось 
європейським компасом. Децен-
тралізація – це ключовий момент 
до членства в ЄС», – підкреслив 
глава держави.
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Олена Гузь

Чемпіонка України 
з велоспорту, гордість 
міста Житомира Тетяна 
Ященко пов’язала своє 
життя зі спортом наза-
вжди. У планах дівчини 
стати олімпійською 
чемпіонкою, а згодом 
тренером для таких же 
новачків, якою була сама 
у 12 років.

�� Тетяно, розкажіть, коли Ви 
почали займатись велоспортом?

– У віці 12 років. Мене покликала 
подруга, яка вже цим займалась, як 
то кажуть, «за компанію». Мені за-
вжди подобалось кататись на вело-
сипеді, відтоді все й почалось.

�� Як заняття спортом впли-
нули на Ваше життя?

– Спорт змінив моє життя. Зараз 
я навчаюся у спортивному училищі 
в Києві. У подальшому прагну здо-
бувати нові перемоги.

�� Чи підтримували Ваше за-

хоплення рідні?
– Спочатку не дуже раділи, 

особливо мама, вона часто каза-
ла: «не дівчача то справа». Але 
йшли роки, і все змінилося. Бать-
ки бачили, наскільки мені це по-
добається, тому зараз частіше 
підтримки шукаю саме у них.

�� Яке змагання запам’-
яталося Вам найбільше і чому?

– Безперечно перше змагання. 
Це була хвиля емоцій та вражень. 
Саме тоді я посіла перше місце на 
чемпіонаті України у Тернополі, 
навіть не очікуючи від себе таких 
результатів. Це ж і надихнуло на 
подальшу роботу над собою. Бува-
ли й набагато яскравіші перемоги, 
проте ця запам’яталась найбільше, 
бо була найпершою.

�� Чи не думали Ви про за-
няття іншим видом спорту?

– Напевно ні, адже мені ціка-
вий велоспорт, інакше не займа-
лася б ним стільки часу. Мені по-
добається розвиватись та рости в 
даному напрямку.

�� Ким бачите себе у май-
бутньому?

– Мрію стати олімпійською 
чемпіонкою. Про тренерство поки 
не думала. Сподіваюсь, це все при-
йде з часом.

�� Відомо, що спортсмени 

чимало годин витрачають на 
тренування, тому вільного 
часу вистачає хіба що на відпо-
чинок. Чи залишається час на 
особисте життя?

– Важко поєднувати особисте 
життя та улюблену справу. Я на-
вчаюсь, і часу на особисте життя 
майже не лишається. Маючи по 
два тренування на день, повністю 
присвячую себе спорту.

�� Здобути звання чемпіонки 
України нелегко. Що допомага-
ло впевнено йти до мети?

– Я вважаю, що якщо є мета, то 
її обов’язково треба досягати, осо-
бливо не зупинятись на півдорозі, бо 
інакше навіщо було пройдено такий 
довгий шлях? Варто багато тренува-
тись, мати величезне терпіння, амбі-
ції й впевнено просуватись до вико-
нання своїй бажань та мрій.

�� Як тримати себе у формі? 
Можливо є якісь секрети чи уні-
версальні поради?

– Секретів не маю, а поради 
прості, але чомусь більшість про 
них забуває. Достатньо правиль-
но харчуватись, вести здоровий 
спосіб життя,  ось це і все. Саме 
завдяки тому, що регулярно тре-
нуюсь, не маю шкідливих звичок, 
вживаю здорову їжу, я завжди у 
гарній спортивній формі.

Чемпіонка України з велоспорту Тетяна Ященко 
руйнує стереотипи про «не дівчачі» види спорту
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1. Робота 

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

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

•	 Автомойщики (-цы)	 срочно	 требуются	 в	 г.Киев	 на	 постоянное	 место	
работы.	 Хорошие	 условие	 труда.	 Опыт	 работы	 не	 обьязателен.	 Полная	
или	частичная	занятость.	Иногородним	предоставляем	жилье.	З/п	от	4000-
15000грн	095)1640404,(063)8954850

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

•	 Автослесарь с	о/р	по	обслуживанию	авто	КамАЗ.	Работа	вахтовым	ме-
тодом	20/20	в	г.Киеве.	Жильем	обеспечиваем.	З/п	договорная	067)4097009

•	 Автослесарь с	 опытом	 работы	 и	 соответствующим	 образованием	 на	
постоянное	место	работы.	Без	вредных	привычек.	Г/р	 -	договорной.З/п	 -	
высокая	и	стабильная	067)5033788

•	 Автослюсар на	 постійну	 роботу	 транспортному	 підприємству.	 Повний	
робочий	день	(8.00-17.00).	З/п	4000-8000	грн	(за	результатами	співбесіди).	
Робота	в	м.	Житомир.	Є	можливість	проживання	в	гуртожитку.	097)8414005

•	 Агенты по	недвижимости	срочно	требуются	в	АН	Новый	Крок.	Можно	
без	о/р.	Обучаем.	З/п	сдельная,	высокая.	098)3048703,(093)0043031

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

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

•	 Администратор в	 офис	 срочно	 требуется	 для	 работы	 в	 офисе	 в	
г.Житомире.	Достойный	доход,	карьерный	рост.	093)0421472,(097)8454156

•	 Администратор в	 ресторан	 за	 городом.	 Опыт	 работы	
обязателен.г/р	 1/2,	 з/п	 от	 5000грн.	 Подвоз	 после	 работы.	 З/п	 5	 000	 грн	
093)0506477,(096)7967493

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

•	 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

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

•	 Арматурщик срочно	 требуется	 в	 строительную	 компанию	 г.Киев.	
Вахтовый	метод	работы,	з/п	350-500	грн/день	грн/куб.	Жилье	предостав-
ляем.	050)4696226

АТП (вАхТА, УкрАїнА): крАнівники, АвТокрАн., слюсА-
рі крАнів, водії, мАшинісТи. ЗП 7500-12000грн./вАхТА 
(15-20дн)+ЖиТло 0672182601

•	 Бариста срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 новое	 заведение.	
Возможно	без	опыта	работы.	Г/р	с	8.00-22.00,	посменный.	З/п	150грн/день.	
097)8981318,(093)1159715

•	 Бариста срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу.	 О/р	 желателен,	
обучаем.	 Г/р	 с	 7.30-18.00,	 3/3	 дня.	 Готовы	 взять	 студентов.	 Без	 вредных	
привычек.	З/п	ставка+%	097)1413197

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

•	 Бармен срочно	 требуется	 в	 кафе	 Лимончик	 (с.Заричаны).	 О/р	 об-
язателен.	Г/р	 с	11.00	до	23.00	Хорошие	условия	работы.	З/п	договорная	
067)2762198ТатьянаЮриевна

•	 Бармен срочно	требуется	в	ресторан	пгт.	Затока	Одесской	области.	Ра-
бота	посменная.	Иногородним	предоставляем	жильё.	Хороший	и	дружный	
коллектив.	096)3177722

•	 Бармен требуется	 на	 работу	 в	 кафе	 за	 городом.	 Опыт	 работы	 не	 об-
язателен.	Высокая	заработная	плата	067)8828046

•	 Бармены срочно	 требуются	 в	 Жигуль	 паб.	 Г/р	 нед./нед.	
Коммуникабельные.	Работа	не	для	скучных	людей!)	Официальное	оформ-
ление.	З/п	200грн/день	+	5%	096)0554624

•	 Бармены срочно	требуются	в	кафе	(центр	города).	О/р	обязателен.	Хо-
рошие	условия	работы.	Своевременную	оплату	гарантируем	067)3454224

•	 Бармены срочно	требуются	на	постоянную	работу	в	кондитерскую.	Г/р	
нормированный.	Оплата	достойная.	093)0561726,(073)1337157

•	 Безкоштовний набір	і	без	знання	англійської	мови,	в	Кувейт	запрошує-
мо:	медсестер,	дерматологів,	фізіотерапевт,	пластичних	хірургів,	масажис-
тів.	Лиц.МСПУ	АВ	№	585042	0966035770

•	 Бензопильники, трактористи,	пилорамники,	 зварювальники,	автослю-
сарі,	водії,	бригадири	запрошуються	на	заготівлю,	переробку	лісу,	Жито-
мирська	обл.,	висока	з/п	0968919614

•	 Бетонщики срочно	 требуются	 в	 строительную	 компанию	 г.Киев.	
Вахтовый	метод	работы,	з/п	350-500	грн/день	грн/куб.	Жилье	предостав-
ляем.	0504696226тел.:050)4696226

•	 Бетоняр запрошується	в	ПАТ	Завод	Спецбетон.	Надаємо	житло.	З/п	від	
6000грн	044)4033981,(044)4076909,(097)3445026

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

•	 Бурильщик требуются	в	 карьер	в	Житомирской	обл.	Вахтовый	метод	
работы.	ГАРАНИТРУЕМ:	достойную	зароботную	плату	с	премией	по	итогам	
месяца,	официальное	трудоустройство,	бесплатное	питание.	067)4116780
,(067)4116781,(063)0248291

•	 Бухгалтер на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	
комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю	095)2806719,472064

•	 Бухгалтер на	предприятие.	Работа	в	г.	Житомир.	Все	подробности	ого-
вариваются.	067)4100106

•	 В місто	Київ	на	роботу	терміново	потрібно:	будівельників	різних	профе-
сій,	різноробочих,	та	охоронців.	Проживання	надаємо.	З/П	8000	-	15000	тис.	
0671888494

•	В	 Польшу	 требуются	 разнорабочие	 без	 зна-
ния	 языка	 и	 оПыта	 (з/П	 16000-23000	 грн),	 строи-
тели	 (з/П	 18000-32000	 грн),	 сВарщики,	 шВеи	 и	 др.	
Все	 Вакансии	 бесПлатные!	 Помогаем	 делать	 Визы.	
0443334835,0965568181

В	шВейную	мастерскую	"лоскуток"	требуэтся	Порт-
ниха.	з/П	сдельная	0985008108	елена

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

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

•	 Вантажники запрошуються	 на	 роботу	 ТОВ	 Інко-Фуд	 Бердичів.	 Га-
рантуємо	 офіційне	 працевлаштування,	 сучасні,	 гарні	 умови	 праці.	 З/п	
висока.	 Забезпечуємо:	 навчання,	 проїзд,	 спецодяг,	 безкоштовні	 обіди	
095)2830003,(041)4345854

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

•	 Виконроб термiново	потрiбен	на	постiйну	роботу.	Вигiднi	умови	працi.	
Оплата	висока.	448151,552815,(050)3136068

•	 Відкриття візи+надання	роботи	в	Польщі,	Німеччині,	Естонії,	Канаді,	Із-
раїлі	(5	років),Чехії	(від	3міс)	0674550664,0996348031

•	 Водители кат	Е	на	фуры	и	автовозы.	Работа	в	Европе.	О/р	от	1	 года	
на	фуре	20	тонн.	Соц.пакет,	страховка,	95	код.	Оформление	документов	
бесплатно.З/п	от	40	000грн.	Офиц.	трудоустройство.	Помощь	в	получении	
тахографа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выдана	095)9441000,(097)0
803322,(044)5597088

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

•	 Водители кат.	"D"	на	маршруты	г.	Киева	срочно	требуются.	Жилье	пред-
оставляется.	098)8243731,(099)1736333

•	 Водители кат.	Е	срочно	требуются	в	транспортную	компанию.	О/р	от	3	
лет.	Оплата	2,50грн/км	+	150грн	(суточные)+	премии,	командировочные.	Ра-
бота	по	Украине.	Вахта.	Звонить	в	рабочие	дни!	095)7551411,(067)8851345

•	 Водители кат.	Е	срочно	требуются	частному	предприятию.	Возможные	
командировки	 Украина-Польша.	 Официальное	 трудоустройство.	 Г/р	
номированный.	З/п	высокая	067)4116244

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

•	 Водители на	погрузчик	VOLVO	L	220G,	экскаватор	VOLVO	EC290	BLC	
требуются	 в	 карьер	 в	 Житомирской	обл.	Вахтовый	 метод	 работы.	 ГАРА-
НИТРУЕМ:	 достойную	 зароботную	 плату	 с	 премией	 по	 итогам	 месяца,	
официальное	 трудоустройство,	бесплатное	питание.	067)4116780,(067)41
16781,(063)0248291

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

•	 Водители самосвалов	 (SCANIA,	 VOLVO,	 MAN)	 или	 грузовых	 авто	
грузоподъемностью	от	20т	требуются	для	работы	в	Киевской	области.	Жи-
лье	предоставляется.	З/п	10000грн	067)2301555

•	 Водитель автопогрузчика	с	о/р	от	года	срочно	требуется	на	постоянную	
работу.	Официальное	трудоустройство.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	
5000грн	050)4256001,(050)3681381

•	 Водитель в	 ресторан.	 Предоставляется	 легковой	 автомобиль	
пежо,права	кат.В.	Выполнение	поручений	руководства,	развоз	персонала	
ресторана.	З/п	от	5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	
офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)58842
82,(093)2401847

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

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

•	 Водитель кат	С.	на	манипулятор.	Опыт	работы	желателен,	 (обучаем).	
Заработная	плата	от	5000	грн	067)7806343

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

•	 Водитель кат.Е	грузового	авто	40т	MAN,	Mercedes	на	постоянную	рабо-
ту.	З/п	от	10000грн	097)4739398АлександрСтепанович

•	 Водитель кат.С,	В,	Е	с	о/р	от	3-х	лет	срочно	требуются	на	постоянную	
работу.	Официальное	трудоустройство.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	
7000грн	050)3681381,(050)4256001

•	 Водитель на	автомобиль	РЕНО	кат.	С	Работа	по	Украине.	Подробности	
оговариваются.	067)4100106

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

•	 Водитель с	личным	авто	(на	газу)	срочно	требуется	на	работу.	Г/р	и	з/п	
при	собеседовании.	098)0467272

•	 Водитель с	личным	авто.	Заработная	плата	от	5000	грн.	+	амортизация	
+	топливо.	График	работы	-	нормирован	439005,(098)0364445

•	 Водитель самосвала	 КрАЗ,	 КамАЗ	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	
работу	в	ПАТ	Укрэкскавация.	Хорошие	условия	работы.	Оплата	высокая	
096)7768521,(050)4610976

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

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

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

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

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

водії, кАТегорія е, ПеревАгА нАдАєТься водіям іЗ д/р, 
офіційне ПрАцевлАшТУвАння, З/П від 25Тис.грн. кон-
ТАкТи: 0322420065

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

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

•	 Водій на	Газель	(розвозка	м	яса	по	м.Києву)	(Київська	обл.,	Вишгород-
ський	р-н.,	с.Лебедівка).	З/п	6500грн.	Надається	безкоштовне	житло.	Відпо-
відальність,	дисциплінованість	067)4011318,(096)2715355

•	 Водій на	кран	терміново	потрібен	в	котеджне	містечко	поблизу	м.Києва.	
Надаємо	безкоштовне	проживання.	З/п	9000грн.	Виплати	заробітньої	пла-
ти	2	рази	на	тиждень.	067)4071831Ірина

•	 Водій навантажувача	 (	 карщик)	 терміново	 потрібен	 на	 роботу	 в	 Київ-
ську	область.	Заробітна	плата-	від	6000	грн.	Іногороднім	надається	житло.	
067)1763099

•	 Водій навантажувача	запрошується	в	ПАТ	Завод	Спецбетон.	Надаємо	
житло.	З/п	від	6000грн	097)3445026,(044)4076909,(044)4033981

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

•	 Водій у	Київ.	Потрібен	водій	на	ГАЗ-53.	Водій	категорії	Е	на	длінномір.	
ЗП	достойна	0674201570

•	 Гильотинщик приглашается	 на	 завод	 Астем	 Трейд	 (работа	 в	 горо-
де	 Житомире).	 Г/р	 с	 8.00-18.00.	 З/п	 высокая,	 от	 9000грн.,	 выплаты	
своевременные.	 Официальное	 трудоустройство,	 полный	 соц.пакет.	
068)9546076

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

•	 Горничная в	Гульден.	График	работы-	3/3.	Зароботная	плата	1950	грн	за	
15	робочих	дней	096)7654470

•	 Горничная для	уборки	квартир	в	г.Киев	.	З/п-4500грн	+	проезд.	Г/р-	9:00-
18:00.	Жилье	предоставляется	067)2144777,(044)3615429,(050)5845501

•	 Горничные на	 летний	 период	 в	 п.	 Затоку.	 Все	 подробности	 по	
тел.:096)3479704,(093)0227862

•	 Горничные требуется	в	отель	на	сезонную	работу	(пгт	Затока).	Прожи-
вание	и	питание	за	счет	работадателя.	067)9390559,(050)5105976

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

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

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

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

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

•	 Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	в	магазин	Силь-
по	в	городе	Житомире.	График	работы	и	зароботная	плата	договорные.	09
3)7439137,(097)7638729,(099)9439760

•	 Грузчик срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	склад.	Г/р	с	Пн.-Пт.	
с	9.00-19.00.	З/п	5000грн	096)0554624

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

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

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

•	 Грузчики срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 на	 большое	 пред-
приятие.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустройство.	З/п	7000грн	
098)1081610

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

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

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

•	 Диспетчер на	 комбікормовий	 завод.	 Досвід	 роботи	 від	 2	 років.	 Вища	
освіта.	Всі	деталі	за	050)3476566Марія

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

•	 Домработница. Полная/частичная	 занятость.	 Порядочность,	 трудолю-
бие,	 желание	 работать.	 Возрастных	 ограничений	 нет.	 З/п	 300-400	 грн./в	
конце	дня.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Що-
рса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847

•	 Доноры Клиника	 приглашает	 женщин	 20-39	 лет	 в	 программы:	 сурро-
гатного	материнства	-	вознаграждение	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

•	 Економіст на	 виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	
комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю.	472064,(095)2806719

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

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

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

•	 Електромонтажники (вміння	 читати	 креслення,	 принципові	 електро-
схеми).	 Провідний	 європейський	 виробник	 ПрАТ	 "ВЕНТС".	 Гідні	 умови	
праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	Холостякам	
–	 сприяння	 в	 поселенні.	 Робота	 в	 м.	 Боярка,	 вул.	 Соборно	 0444063626,	
0503868659

•	 Електромонтажники потрібні	 на	 постійну	 роботу	 підприємству	 в	
м.Коростишів.	Забезпечуємо	транспортом	Житомир	-	Коростишів	-	Жито-
мир	067)5045740,(099)7217712

•	 Електромонтер з	 ремонту	 та	 обслуговування	 електроустаткування	
(д/р	 від	1р.)	 на	підприємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Ки-
ївська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	затримки	
2рази	 на	 місяць.	 Надаємо	 місце	 для	 проживання.	 045)7250532відділка-
дрів,(093)5421719,(06

•	 Електромонтер з	ремонту	 та	обслуговування	електроустаткування	на	
виробниче	 підприємство	 ТОВ	 Житомирський	 картонний	 комбінат.	 Д/р	 на	
підприємстві.	З/п	за	домовленістю	095)2806719,472064

•	 Електромонтери терміново	 потрібні	 в	 котеджне	 містечко	 поблизу	
м.Києва.	Надаємо	безкоштовне	проживання.	З/п	9000грн.	Виплати	заробіт-
ньої	плати	2	рази	на	тиждень	067)4071831Ірина

•	 Заведующий складом	 на	 производство	 пинопласта.	 З/п	 от	 5000	 грн.	
Работа	в	г.	Житомир.	480103,(096)9382242

•	 Заступник керуючого	 магазином	 у	 мережу	 магазинів	 PROSTOR.	 Гра-
фік	 роботи	 та	 заробітня	 плата	 договірні.	 Детальна	 інформація	 по	 тел	
067)5577165Андрій

•	 Заточник пил	на	ленточную	пилораму	срочно	требуются	на	производство	
в	городе	Житомире.	Зароботная	плата	высокая,	выплаты	своевременные!	
Предоставляем	жилье	для	инагородних.	098)6176434,(097)0300577

•	 Зварювальник (ки)	 запрошуються	 на	 роботу	 в	 Польщі	 в	 компанію	
ОТТО	 ВОРК	 ФОРС.	 Допомагаємо	 з	 запрошеннями.	 Послуги	 безкоштов-
ні.	 Ліц.	 МСПУ	 АЕ	 №291603	 від	 18.04.2014р.	 www.ottoworkforce.com.ua	
067)3732877,(067)6742932

•	 Зварювальник з	д/р	на	кованих	виробах.	Нормований	г/р.	Бажано	без	
шкідливих	звичок.	Висока	з/п-за	домовленістю.	Терміново.	096)9848439

•	 Зварювальник потрібен	 на	 постійну	 роботу	 підприємству	 в	
м.Коростишів.	Забезпечуємо	транспортом	Житомир	-	Коростишів	-	Жито-
мир	067)5045740,(099)7217712

•	 Зварювальник потрібні	 на	 виробництво	 в	 Рівненській	 області.	 Умін-
ня	 працювати	 напівавтоматом,	 дугового	 зварювання.	 Досвід	 роботи	
-	 не	 менше	 3-х	 років.	 Вахтовий	 метод	 21-30	 календарних	 днів.	 Хар-
чування	 та	 проживання	 забезпечує	 підприємство.	 Вартість	 вахти	 8	
068)7167177,(050)4414946

•	 Инспектор службы	 безопасности	 в	 охранную	 фирму.	 Предпочтение	
бывшим	работникам	МВД.	096)5532503,(093)9059096,(067)4627016

•	ищем	женского	мастера	В	Парикмахерскую	красу-
ня,	оренда.	0633970879ольга

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

•	 Інженер -будiвельник	 термiново	 потрiбен	 на	 постiйну	 роботу.	 Вигiднi	
умови	працi.	Оплата	висока	050)3136068,552815,448151

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

•	 Каменщики срочно	требуются	на	постоянное	место	работы	в	г.Киев	в	
строительную	компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	жи-
лье	067)5081459Ирина

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

•	 Каменярі запрошується	в	будівельну	компанію	в	м.	Київ.	Надається	жит-
ло	та	3-х	разове	харчування	050)4505596

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

•	 Карщик срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	большое	предпри-
ятие.	О/р	приветствуется.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустрой-
ство.	З/п	6000грн	098)1081610

•	 Карщик срочно	 требуются	 на	 производство	 в	 городе	 Житомире.	 За-
роботная	плата	высокая,	выплаты	своевременные!	Предоставляем	жилье	
для	иногородних.	097)0300577,(098)6176434

•	 Касир торгівельного	залу	на	постійну	роботу.	Терміново!	Безкоштовне	
навчання.	Офіційне	працевлаштування.	Стабільна	з/п.	Премії	 т	487964,(0
67)5221694,(096)8788135

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

•	 Кассир срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	в	магазин	Сильпо	
в	городе	Житомире.	График	работы	и	зароботная	плата	договорные	093)74
39137,(097)7638729,(099)9439760

•	 Керуючий магазином	запрошується	на	роботу	в	смт.Чоповичі.	Заробіт-
ня	плата	від	4	000	грн/міс	095)2844056,(050)4444037

•	 Керуючий магазином	у	мережу	магазинів	PROSTOR(м.	Баранівка,	Жи-
томирська	область).	Графік	роботи	та	заробітня	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 на	 склад	 в	 г.Киев.	 З/п	 8000	 грн.	 Макаров,	 с.	 Бородянка.	
095)3609565Роман

•	 Кладовщик срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	склад	стройма-
териалов.	О/р	приветствуется.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудоу-
стройство.	З/п	от	7000грн	098)1081610

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

•	 Комендант на	 постоянную	 работу	 в	 мини-общежитие.	 Обязаннос-
ти:	 размещение	 постояльцев,приём	 оплат	 за	 проживание,ведение	
учётности,уборка	мини-общежития.	Зарплата	от	3500	гривен.	Проживание	
на	объекте	068)5235944

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

•	комПанії	 "G4S"	 Потрібні	 охоронники	 на	 Вахти	 По	
україні.	графік:	15/15,	зміни	По	12	год.	безкошт.житло,	
форма	(097),(093),(095)2261010

комПАнія "лемАр" нАдАє консУльТАції З оТримАн-
ня робочої віЗи ТА ПідборУ вАкАнсій У Польщі (З/П 
13000-30000грн), беЗкошТовнА консУльТАція. Тел.: 
0506851660 0939031227, 0973843973

РОБОТА
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•	 Кондитер срочно	 требуется	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	 мага-
зин	 Сильпо	 в	 городе	 Житомире.	 График	 работы	 и	 зароботная	 плата	
договорные	099)9439760,(097)7638729,(093)7439137

•	 Кондитери в	комплекс	ресторану	і	магазину	продтоварів	Пан	Марципан.	
Стабільна,	гідна	заробітна	плата.	Офіційне	працевлаштування.	Безкоштов-
не	проживання	та	2-х	разове	харчування.	Безоплатне	навчання.	Кар	єрний	
ріст	096)3519420,(067)9932515

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

•	 Консультант з	надання	кредитів	потрібен	в	магазин	побутової	техніки.	
Навчання	надаємо.	З/п	ставка+%	(від	3500грн)	093)1297870,(097)9340175
,(050)4424933

•	 Консультанты в	 офис.	 Медицинское	 образование	 приветствуется.	
063)5075575,(097)7958060

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

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

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

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

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

•	 Кровельщик (рубероид,	 шифер)	 в	 строительную	 организацию.	 Опыт	
работы.	ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	область.	Подробности	ого-
вариваются	067)4039946,(044)4224244

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

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

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

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

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

•	 Кухар на	постійну	роботу.	Терміново!	Безкоштовне	навчання.	Офіційне	
працевлаштування.	Стабільна	з/п.	Премії	487964,(067)5221694,(096)87881
35

•	 Кухонні працівники	в	 комплекс	ресторану	 і	магазину	продтоварів	Пан	
Марципан.	Стабільна,	гідна	заробітна	плата.	Офіційне	працевлаштування.	
Безкоштовне	проживання	та	2-х	разове	харчування.	Безоплатне	навчання.	
Кар	єрний	ріст.	096)3519420,(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

•	 Маляр в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	висотне	будівництво.	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

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

•	 Мангальщик срочно	 требуются	 в	 кафе	 (центр	 города).	 О/р	 об-
язателен.	Хорошие	условия	работы.	Своевременную	оплату	гарантируем	
067)3454224

•	 Маркер срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 бильярдный	 клуб.	
Г/р	нормированный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	достойная	097)2527491

•	 Мастер маникюра-педикюра	срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
салон	красоты.	О/р	желателен.	Г/р	посменный.	Хорошие	условия	работы.	
З/п	достойная	050)3138038

•	 Мастер механосборочного	цеха.	З/п	до	14000	грн.	Опыт	работы	по	спе-
циальности	 от	 3-х	 лет.	 Официальное	 трудоустройство.	 Возможно	 пред-
оставление	 жилья.	 Место	 работы:	 г.	 Киев,	 10	 мин.	 до	 ст.м.	 "Выдубичи".	
098)4888207,(050)4963131

•	 Машинист бульдозера	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	 рабо-
ту	 в	 ПАТ	 Укрэкскавация.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Оплата	 высокая.	
050)4610976,(096)7768521

•	 Машинист экскаватора	Драглайн	срочно	требуется	на	постоянную	ра-
боту	 в	 ПАТ	 Укрэкскавация.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Оплата	 высокая.	
050)4610976,(096)7768521

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

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

•	 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 в	 офіс	 по	 пошуку	 клієнтів	 в	 компанію	 T&amp;M	 TEAM.	 Ро-
бота	як	у	зручному	офісі	м.	Житомира,	 так	 і	віддалена	праця	у	регіонах.	
Можливість	 навчання,	 висока	 заробітна	 плата,	 вільний	 графік	 роботи.	
097)0629618,(050)2660403Александр

•	 Менеджер в	офіс	по	роботі	з	клієнтами	в	м.Малин.	Д/р	в	пошуку	та	під-
борі	персоналу.	Освіта	закінчена	вища.	Офіційне	працевлаштування	і	офі-
ційна	з/п.	050)4443988,(095)2844056

•	 Менеджер з	продажу	(з	досвідом	роботи)	потрібен	на	постійну	роботу	
підприємству	в	м.Коростишів.	Забезпечуємо	транспортом	Житомир	-	Ко-
ростишів	-	Житомир.	067)5045740,(099)7217712

•	 Менеджер по	 продажам	 объектный	 (стройматериалов)	 срочно	 требу-
ется	 на	 постоянную	 работу	 на	 большое	 предприятие.	 О/р	 приветствует-
ся.	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 от	 12000грн	
098)1081610

•	 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	работу	предприятию.	Уме-
ние	работать	с	интернетом,	умение	общаться	с	заказчиком.	Желание	ра-
ботать.	Без	в/п,	аккуратность,	порядочность.	О/р	обязателен.	З/п	высокая.	
097)4218235,(067)4125548,448931

•	 Менеджер по	продажам	Требуются	сотрудники	с	о/р	менеджера	по	про-
дажам.	 Обучение	 предоставляем.	 Г/р	 5-ти	 дневка.	 Оплата	 до	 6000грн	 +	
бонусны	+	премии.	097)8207486,(073)0721651

менедЖер По робоТі З клієнТАми в реклАмне Аген-
сТво ПП "медіА ресУрс" - клієнТськУ бАЗУ нАдАємо - 
г/р З 9:00 до 18:00, сб, нд - вихідні ЗАробіТня ПлАТА 
- сТАвкА + % від ПродАЖів. дрУЖній колекТив. офіс в 
ценТрі місТА 0674128981

•	 Менеджер по	сбыту	срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	на	
ООО	Житомирский	картонный	комбинат.	Опыт	работыф	приветствуется.	
Зароботная	плата	договорная.	472064,(095)2806719

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

•	 Менеджеры по	продажам	срочно	требуется	для	работы	в	г.Киев.	Хоро-
шо	поставленная	речь,	активная	жизненная	позиция,	нацеленность	на	ре-
зультат.	Г/р	5/2,	с	8.45	до	19.00.	Предоставление	жилья	за	счет	компании!!!	
093)5955887,(098)0564590

•	 Механізатори для	роботи	в	горіховому	саду.	Посвідчення	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

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

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

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

•	 Монолитчики срочно	требуются	на	постоянное	место	работы	в	г.Киев	в	
строительную	компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	жи-
лье	067)5081459Ирина

•	 Монолитчики требуются	 на	 строительный	 объект	 в	 г.Киеве	 Своевре-
менная	 заработная	 плата.	 Жилье	 предоставляется.	 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

•	 Монтажник на	 производство	 приглашается	 на	 завод	 Астем	 Трейд	
(работа	 в	 городе	 Житомире).	 Г/р	 с	 8.00-18.00.	 З/п	 высокая,	 от	 9000грн.,	
выплаты	своевременные.	Официальное	трудоустройство,	полный	соц.па-
кет.	068)9546076

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

•	 Монтажники систем	поливу	терміново	потрібні	в	котеджне	містечко	по-
близу	м.Києва.	Надаємо	безкоштовне	проживання.	З/п	9000грн.	Виплати	
заробітньої	плати	2	рази	на	тиждень	067)4071831Ірина

•	 Монтажники срочно	 требуются	 в	 строительную	 компанию	 г.Киев.	
Вахтовый	метод	работы,	з/п	350-500	грн/день	грн/куб.	Жилье	предостав-
ляем.	050)4696226

•	 Монтажники срочно	 требуются	 в	 строительную	 компанию.	 Объект	 в	
Житомирской	области.	Г/р	с	Пн.-Пт.,	5-ти	дневка,	Сб.,	Вс.-	выходные.	З/п	
от	 8000грн	 Жильё	 предоставляется.	 Трансфер	 и	 питание	 обеспечиваем.	
050)4613318ВиталийАлександрович

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

нА деревообробний ЗАвод євроПейського клАсУ По-
Трібні водії кАТ. "е" - мАшини Iveco Trakker, MaN. З/П 
від 24000грн. для ЗАПисУ нА сПівбесідУ ЗверТАТись 
ЗА 0993732342,0986402986

•	на	дереВоПереробне	ВиробництВо	В	м.житомир	тер-
міноВо	 Потрібні	 Пилорамники	 та	 різноробочі.	 житло	

надається.	 гнучкий	 графік	 роботи.	 заробітна	 Плата	
Від	6000	грн.,	аВанси	0987415070,	0970300577

нА леТний сеЗон в коблево ТребУюТся: АдминисТрА-
Тор, охрАнА, официАнТы, кАссиры, ПовАрА, бичбои, 
ПродАвцы, ПосУдомойщицы, Уборщики. 0639531113

•	на	работу	В	г.киеВ	требуются	уборщики	и	уборщицы.	
удобный	график	работи,	сПецодежда.	жильем	обес-
ПечиВаем,	 оПлачиВаем	 Проезд	 до	 г.киеВа.	 зарПлата	
4000-5000	грн.	Приглашаем	людей	из	любого	региона	
украины	0689838536,	0992189656

нАчАльник охорони.вАхТА По вінницькій обл. ЖиТ-
ло, формА,ПроїЗд ЗАбеЗПечУє фірмА. ЗАрПлАТА 
7500грн. 0688764775, 0938086283,0664004086

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

•	начальник	охраны,	охранники.	Винницкая	обл.	зП	от	
7	000	грн.	0936473534

•	 Німецька будівельна	 компанія	 запрошує	 бетонників,	 арматурників,	
мулярів,	 гіпсокартоників,	 плиточників,	 клінкерів,	 штукатурів,	 фасадни-
ків,	 зварників,	 судоремонтники	 до	 Німеччини.	 Лиц.МСПУ	 АВ	 №	 585042.	
0672326904

•	 Няня для	мальчика.	Работа	в	г.	Житомир.	Все	подробности	оговарива-
ются.	068)0202777

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

•	 Обивщик мягкой	мебели	срочно	требуется	на	производство	мягкой	ме-
бели.	Выплата	з/п	еженедельно.	З/п	от	6000грн	Официальное	трудоустрой-
ство.	Проезд	оплачивается	067)4104712

•	 Озеленювач (садівник)	терміново	потрібен	в	котеджне	містечко	поблизу	
м.Києва.	Надаємо	безкоштовне	проживання.	З/п	9000грн.	Виплати	заробіт-
ньої	плати	2	рази	на	тиждень.	067)4071831Ірина

•	 Оператор 1С	:7	бухгалтерии	срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	
большое	предприятие.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	Официальное	
трудоустройство.	З/п	5000грн	098)1081610

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.	 Допомагаємо	 з	 запрошеннями.	 Послуги	 безкоштов-
ні.	 Ліц.	 МСПУ	 АЕ	 №291603	 від	 18.04.2014р.	 www.ottoworkforce.com.ua	
067)6742932,(067)3732877

•	 Оператор верстатів	з	ЧПУ	пресу	з	ПУ.	Провідний	європейський	вироб-
ник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	Офіційне	
працевлаштування.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Бояр-
ка,	вул.	Соборності,	36	(Синя	прохідна)	0444063626,	0503868659

•	 Оператор виробничої	лінії	(автоматичної)	з	виробництва	сосисок	запро-
шується	на	роботу	в	ТОВ	Інко-Фуд	Бердичів.	Офіційне	працевлаштування,	
сучасні,	 гарні	 умови	 праці.	 З/п	 висока.	 Забезпечуємо:	 навчання,	 проїзд,	
спецодяг,	безкоштовні	обіди	095)2830003,(041)4345854

•	 Оператор виробничої	 лінії	 (машиніст)	 терміново	 запрошується	 на	 по-
стійну	роботу	в	компанію	Аркапласт.	Г/р	позмінний.	З/п	при	співбесіді	Адре-
са:	м.	Житомир,	вул.	Кооперативна,	1	067)7579987Сергей

•	 Оператор на	производство	 (буровая	установка)	 требуются	в	 карьер	в	
Житомирской	обл.	Вахтовый	метод	работы.	Достойная	зароботная	плата	
с	премией	по	итогам	месяца,	официальное	трудоустройство,	бесплатное	
питание.	063)0248291,(067)4116781,(067)4116780

•	 Оператор на	производство	(вибропресса)	срочно	требуются	на	работу	
в	Киевскую	область.	Заработная	плата-	от	6000	грн.	Иногородним	пред-
оставляем	жилье.	067)1763099

•	 Оператор на	 производство	 (сварочное	 оборудование)	 приглашается	
на	завод	Астем	Трейд	 (работа	в	 городе	Житомире).	Г/р	с	8.00-18.00.	З/п	
высокая,	 от	 9000грн.,	 выплаты	 своевременные.	 Официальное	 трудоу-
стройство,	полный	соц.пакет.	068)9546076

•	 Оператор пульта	управления	срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	
большое	предприятие.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	Официальное	
трудоустройство.	З/п	6000грн	098)1081610

•	 Оператор станка	 (дробильного).	 Возможно	 без	 опыта	 работы.	 Заро-
ботная	плата	высокая	 (от	выработки).	Вахтовый	метод	работы	 (оговари-
вается).	Предоставляем	жилье!	Работа	в	Житомирской	обл,	Овруцкий	р-н.	
067)5366468

•	 Операторы на	производство	 (плазменное	оборудование)	приглашает-
ся	 на	 завод	 Астем	 Трейд	 (работа	 в	 городе	 Житомире).	 Г/р	 с	 8.00-18.00.	
З/п	высокая,	от	9000грн.,	выплаты	своевременные.	Официальное	трудоу-
стройство,	полный	соц.пакет.	068)9546076

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

•	 Ортопед запрошується	на	постійну	роботу	у	зв	язку	з	розширенням	при-
ватної	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	 Водолеи.	 Без	
вредных	превычек.	З/п-	3800	грн.	067)4103946

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

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

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

•	 Официант срочно	требуется	в	кафе	Афродита.	Можно	без	о/р,	обучаем.	
Г/р	2/2,	с	10.00-24.00.	З/п	договорная	З/п	достойная	067)2948342

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

•	 Официант срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	бильярдный	клуб.	
Г/р	нормированный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	достойная.	097)2527491

•	 Официант срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	 кафе	 Козацька	
Чарка.	Г/р	с	11.00-22.00,	посменный.	З/п	250грн/день+чаевые.	097)3299727

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

•	 Официантки (-ты)	 срочно	 требуются	 в	 кафе	 (центр	 города).	 О/р	 об-
язателен.	Хорошие	условия	работы.	Своевременную	оплату	гарантируем	
067)3454224

•	 Официантки (-ты)	требуются	на	работу	в	кафе	за	городом.	О/р	не	об-
язателен.	З/п	высокая	и	своевременая.	Г/р	1/2.	067)8828046

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

•	 Официанты в	ресторан	(расположен	при	АЗС	"ОККО").	Срочно!	Все	по-
дробности	оговариваются.	067)2839648



18 Середа, 24 травня 2017www.20minut.ua Бізнес

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

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

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

•	 Официанты срочно	требуются	на	постоянную	работу	в	кондитерскую.	
Г/р	нормированный.	Оплата	достойная.	073)1337157,(093)0561726

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

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

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

•	 Офіціанти (-ки)	терміново	потрібні	в	кафе	Гульден.	Можливо	без	досвіду	
роботи.	Потрібна	чесна	та	охайна	людина.	З/п-	1300	грн	за	10	робочих	днів.	
096)7654470СергійОлександрович

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

•	 Офіційне працевлаштування	 в	 Польщі,	 підписання	 угоди	 ще	 в	 Украї-
ні,	оформлення	всіх	документів	на	візу.	Ліц.	№1638	від	28.12.2016р.	тел.:	
0956278883,	0632416307,	0689829001,	mpijob@mail.ua.

•	 Охоронець (нічні	 зміни)	 в	 комплекс	 ресторану	 і	 магазину	 продтоварів	
Пан	Марципан.	Стабільна,	 гідна	заробітна	плата.	Офіційне	працевлашту-
вання.	 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	Ві-
нницькій,	 Одеській	 та	 Черкаській	 областях.	 Вахта	 15/15,	 30/15	 днів.	 Кар	
єрний	 ріст,	 заробітна	 плата	 своєчасно.	 Доставка	 та	 проживання	 -	 безко-
штовне.	 Харчування.	 З/п	 160-200грн/доба	 098)3113472,(097)9318280,(063
)6999454

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

•	 Охоронники запрошуються	у	ТОВ	Агенція	"Партнер.	Г/р:	7/7	днів	(вахта	
в	м.	Києві)	Фізична	підготовка,	відсутність	судимості.	Офіційне	працевла-
штування,	 надаємо	 спецформу	 та	 житло	 050)3807820,(067)2321778Леся-
Петрівна

•	 Охоронники на	роботу	в	м.	Київ.	Вахта	-	14/7,	21/10	днів.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	Проживання	та	форма	-	за	рахунок	роботодавця.	044)2320
386,(067)3232622,(093)1472102

•	 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	безкоштовно.	067)4411418

•	 Охоронці в	 охоронну	 фірму	 з	 перспективою	 кар	 єрного	 зросту	 на	 на-
чальника	 зміни	 та	 начальника	 охорони.	 З/п:	 2100-5000	 грн/мiсяць.	 Вах-
та-14/14	 днів.	 Робота	 в	 Житомирі	 та	 області,	 м.	 Києві	 та	 області.	 Проїзд	
та	проживання	за	рахунок	роботодавця.	Офіційне	пра	480113,(096)6796950

•	 Охоронці Г\р	 1\2	 доби	 .	 Офіційне	 працевлаштування.	 Своєчасна	 ви-
плата	з\п.	м.	Житомир	та	область.	Можливість	вахтового	методу	роботи.	
063)2171583,(098)0072505

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

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

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

•	 Охоронці терміново	запрошуються	в	охоронну	компанію.	Фізично	здо-
рові,	без	судимостей.	Вахта	15/15діб.	Об	єкт	охорони	в	м.Києві.	Своєчасна	
виплата	з/п	3300грн	Можливість	кар	єрного	росту.	066)2222544

•	 Охоронці терміново	запрошуються	на	роботу	по	м.Київ	та	області.	Гра-
фік:	 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 Агрофірми. 
З/П 5000грн. вАхТовий меТод робоТи. деТАлі По Теле-
фонУ: 0664004086,0938086283

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

•	 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	бе-
сплатно.	З/п	5150грн	за	полную	вахту.	067)9110959,(098)6483757,(050)23
96115

•	 Охранники (мужчины/женщины)	 требуются	 в	 г.Киев.	 Г/р	 вахта	 20/20,	
30/30,	З/п	200грн/сутки	096)3827031,(095)1797819,(044)2070872

•	 Охранники в	 охранную	 фирму.	 Вахтовый	 метод	 работы	 (оговарива-
ется).	Рост	от	175	см.	Физически	здоровые.	Без	судимости.	З/п	высокая.	
Обеспечение	обмундированием	и	экипировкой.	Предоставляется	обустро-
енное	жилье.	067)2421772,(067)4345494,(050)3355358

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

•	 Охранники срочно	 требуются	 на	 работу	 вахтовым	 методом	 7/7,	 14/14	
в	 с.Почуйки,	 Попельнянский	 р-н.	 Приветствуется	 опыт	 работы	 в	 охране.	
Оплата	3600-4200грн	Жильё	предоставляется.	044)5949572,(050)3153844

•	 Охранники требуются	в	Киев,	Одесса,	Жашков	 (Черкасская	область),	
Чоп	(Закарпатская	область).	Вахтовый	метод	15/15,	20/10,	20/20	З/п	3600-
6000	грн.	выплачивается	в	конце	вахты.	067)2327096,(067)4079121,(067)4
098621

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

•	 Парковщик срочно	 требуется	 на	 работу	 в	 гипермаркет.	 Для	 сбора	
покупательских	 тележек.	 Г/р	 2/2.	 З/п	 от	 1500грн	 Бесплатная	 выдача	
спецодежды	093)4500709

•	 Пекар в	їдальню	на	море.	Житлом	і	харчуванням	забезпечуємо.	Сезона	
робота.	 Гідна	 заробітна	 плата.	 Хороший	 колектив.	 Лояльне	 керівництво.	
097)0626258,(099)2747925

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

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

•	 Пилорамники на	 деревообробне	 підприємство	 в	 Київську	 область,	
Вишгородського	 р-ну,	 с.Катюжанка.	 Житло	 накдаємо.	 Телефонувати	 з	
9.00-18.00	з	Пн-Пт	093)8988244

•	 Пилорамники на	 деревообробне	 підприємство	 в	 Київську	 область,	
Вишгородського	 р-ну,	 с.Катюжанка.	 Житло	 накдаємо.	 Телефонувати	 з	
9.00-18.00	з	Пн-Пт	067)4407644

•	 Пилорамщики срочно	требуются	на	пилораму.	Г/р	нормированный.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	высокая	067)9941171

•	 Пилорамщики срочно	 требуются	 на	 производство	 в	 г.Житомире.	 Г/р	
посменный,	з/п	высокая.	097)1766115

•	 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	работу.	Оплата	сдельная.	Рабо-
та	в	Житомирской	обл.	067)4011186,(093)6081356

•	 Підсобні робочі	 на	 деревообробне	 підприємство	 в	 Київську	 область,	
Вишгородського	 р-ну,	 с.Катюжанка.	 Житло	 накдаємо.	 Телефонувати	 з	
9.00-18.00	з	Пн-Пт	093)8988244

•	 Підсобні робочі	Офіційне	працевлаштування	Чекаємо	на	Вас	за	адре-
сою:	м.	Житомир,	вул.	Покровська,	81	050)4409733,481531

•	 Плиточники в	 строительную	 организацию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 сво-
евременная	 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 (	помощник)	требуется	в	отель	на	сезонную	работу	(пгт	Затока).	
Проживание	и	питание	за	счет	работадателя.	050)5105976,(067)9390559

•	 Повар (только	приготовление	завтраков).	Срочно!	Возраст	неограничен.	
Рабочий	день	с	6-30	до	12-00.	Работа	в	р-не	Леси	Украинки	0939840838

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

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

•	 Повар срочно	 требуется	 в	 кафе	 Лимончик	 (с.	 Заричаны).	 О/р	 об-
язателен.	Г/р	с	11.00	до	23.00	Хорошие	условия	работы.	З/п	договорная.	
067)2762198ТатьянаЮриевна

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

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

•	 Повар срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	кафе.	О/р	приветству-
ется,	можно	без	спец.образования.	Хорошие	условия	работы.	Оплата	до-
стойная,	договорная	097)4384777НатальяВалериевна

•	 Повар терміново	потрібні	в	кафе	Калина.	Потрібна	чесна	та	охайна	лю-
дина.	З/п-	2250	грн	за	15	робочих	днів.	Г/р	-з	10:00-19:00	096)7654470Сер-
гійОлександрович

•	 Повар требуется	в	отель	на	сезонную	работу	(пгт	Затока).	Проживание	и	
питание	за	счет	работадателя.	067)9390559,(050)5105976

•	 Повар требуется	на	работу	в	кафе	за	городом.	Опыт	работы	обязателен.	
Высокая	заработная	плата.	067)8828046

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

•	 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

Комунальне підприємство «Агенція з питань  
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради 

оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду
1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального підприєм-

ства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.
1.1. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Грушевського, 100, загаль-

на площа 59,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 21 грн. 69 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, 
станом на 30.04.17), цільове призначення – розміщення складу.

1.2. Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,   вул. Хліб-
на,25 загальна площа 16,20 кв.м, розрахункова орендна плата – 31 грн. 62 коп. за 1 кв.м у місяць 
(без ПДВ, станом на 30.04.17), цільове призначення – розміщення торговельного об'єкту з про-
дажу продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

1.3. Нежиле приміщення на четвертому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир,  вул. 
Мала Бердичівська,25 загальна площа 72,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 59 грн. 02 
коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.04.17), цільове призначення – розміщення офіс-
ного приміщення.

2. Інформація про об'єкт оренди: частина нежилого приміщення цокольного поверху в 
будівлі, що перебуває на балансі Комунальної установи „Обласний медичний консультативно-
діагностичний центр” Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Пушкінська, 
1, загальна площа 19,60 кв.м, розрахункова орендна плата – 21 грн. 35 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 31.03.17), цільове призначення – розміщення буфету, який не здійснює продаж 
товарів підакцизної групи.

3. Інформація про об'єкт оренди: частина холу на першому поверсі в будівлі, що перебу-
ває на балансі Комунальної установи "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гербачевського" Жи-
томирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, загальна площа 
2,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 49 грн. 91 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 
24.04.17), цільове призначення – розміщення рекламної конструкції піларс.

4. Інформація про об'єкт оренди: частина ганку в будівлі, що перебуває на балансі Кому-
нального підприємства „Житомирський обласний лікувально-санаторний центррадіаційного 
захисту для дитячого та дорослого населення „Дениші” Житомирської обласної ради за адре-
сою: Житомирський район,с. Дениші, вул. Набережна 1, загальна площа 7,70 кв.м, розрахун-
кова орендна плата –8 грн. 20 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.04.17), цільове при-
значення – розміщення торговельного об'єкту з продажу продовольчих товарів, крім товарів 
підакцизної групи.

5. Інформація про об'єкт оренди: частина холу в будівлі, що перебуває на балансі Кому-
нальної установи "Житомирська обласна дитяча клінічна лікарня" Житомирської обласної 
ради за адресою: Житомирський район, с. Станишівка, шосе Сквирське, 6, загальна площа 
1,00 кв.м, розрахункова орендна плата –50 грн. 88 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 
31.12.17), цільове призначення – розміщення терміналу самобслуговування.

6. Інформація про об'єкт оренди: нежитлові приміщення будівель, що перебувають на ба-
лансі Обласного медичного центру вертербрології і реабілітації Житомирської обласної ради 
за адресою: м. Житомир, вул.. Петровського, 5, загальна площа 446,20 кв.м, розрахункова оренд-
на плата –2 грн. 90 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 30.04.17), цільове призначення – 
розміщення редакції засобу масової інформації, крім рекламного та еротичного характеру.

7. Інформація про об'єкт оренди: частина нежилого приміщення на першому поверсі в 
будівлі, що перебуває на балансі Комунальної установи "Обласна клінічна лікарня ім. О.Ф. Гер-
бачевського" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, 
загальна площа 4,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 29 грн. 98 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 30.04.17), цільове призначення – розміщення торговельного об'єкту з продажу 
продовольчих товарів, крім товарів підакцизної групи.

8. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення на другому поверсі в будівлі, 
що перебуває на балансі Житомирського комунального комерціалізованого підприємства 
"М'ясомолторг" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Сингаївського, 3, 
загальна площа 12,30 кв.м, розрахункова орендна плата – 66 грн. 64 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 30.04.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

9. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі, 
що перебуває на балансі Житомирського комунального комерціалізованого підприємства 
"М'ясомолторг" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Сингаївського, 3, 
загальна площа 12,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 66 грн. 64 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 30.04.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 07 червня 2017 року включно за адре-
сою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.

Детальну інформацію щодо нерухомого майна можна отримати за тел. 47-30-81.
У разі надходження додаткових заяв орендодавець оголошує конкурс на право оренди вка-

заних об'єктів оренди.

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

1. Нежитлове приміщення, сховище, пл. 1011.0 м кв., за адресою: Житомирська 
обл., м. Овруч, вул. Прикордонна,34. Дата торгів: 14.06.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №215836 (уцінено лот № 208806);

2. Нежитлове приміщення, сховища заг. пл. 1084.8 м.кв., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Овруч, вул. Прикордонна,32. Дата торгів: 14.06.2017 09:00. Дод.інформа-
ція: https://setam.net.ua. Лот №215838 (уцінено лот № 208807);

3. Об'єкт незавершеного будівництва, що розташований на земельній ділян-
ці заг. пл. 0.1 га, кадастровий № 1822083000:02:001:0036, за адресою: Житомирський 
р-н., с.Іванівка, вул. Островського,34 а. Дата торгів: 14.06.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №215834 (уцінено лот № 209078);

4. Нежитлова будівля. Автобусна зупинка "Паперова фабрика" в блокуванні з 
магазином "Зелений світ" (приміщення каси, автостанції та кафе швидкого приготу-
вання їжі) заг. пл. 161.5 кв.м., за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. Гагаріна, 
4а. Дата торгів: 14.06.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №215677;

5. Нежитлове приміщення комплекс, приміщення насінневого складу літ. Б, 
склад-ангар літ. Е, гараж літ. Г, частина нежитлового приміщення літ. А, склад літ. 
Д, за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Степанюка, 20. Дата торгів: 
14.06.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №152049;

6. Квартира 3-кімнатна, заг.пл. 66.3 кв.м., що розташована за адресою: Жито-
мирська обл., м.Коростень, вул. Кірова, буд.8, кв.1. Дата торгів: 19.06.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №216461 (уцінено лот № 206936);

7. Садовий будинок, заг.пл.44.8 кв.м. та земельна ділянка пл. 0.0470 га, за адре-
сою: Житомирська обл., м.Коростень,Товариство колективного сада офіцерів запа-
са і в відставці ім. Жмаченко, буд.25-а. Дата торгів: 19.06.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №216462 (уцінено лот № 206972);

8. Нежитлове приміщення, заг.пл. 101.7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Сосновського, 28. Дата торгів: 19.06.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №216459 (уцінено лот № 207073).
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•	 Подсобные рабочие	 (разнорабочие)	 срочно	 требуются	 в	 цех	 по	 де-
ревообработке.	 На	 постоянную	 работу	 в	 Житомирской	 обл.	 Народичес-
кий	 р-н.	 Хорошие	 условия	 работы.	 Жилье	 предоставляем.	 З/п	 высокая.	
096)7206032Николай

•	 Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	постоянное	место	работы	в	
г.Киев	в	строительную	компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Предостав-
ляем	жилье.	067)5081459

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

•	 Поклейщик объявлений	по	городу	и	областе.	Неполный	рабочий	день.	
Еженедельная	 выплата	 зароботной	 платы.	 068)1763408,(063)6362834,(09
7)1477446

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

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

•	Польша,	 работа	 для	 мужчин	 и	 женщин,	 семейных	
Пар.	 зарПлата	 от	 13000	 грн/месяц.	 При	 наличие	
Визы	 Выезд	 оПератиВный.	 лиц.	 мсПу	 аВ	 №	 585042	
0937606886,ewu010117@Gmail.com

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

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

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

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

•	 Помощник пилорамщика	 срочно	 требуются	 на	 производство	 в	
г.Житомире.	Г/р	посменный,	з/п	высокая.	097)1766115

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

•	 Помощник руководителя	 срочно	 требуется	 для	 работы	 в	 офисе	 в	
г.Житомире.	Достойный	доход,	карьерный	рост.	093)0421472,(097)8454156

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

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

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

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

•	 Посудомойщица (-ик)	 в	 кафе	 (ул.	 Михайловская).	 З/п	 достой-
ная,	 выплачиваем	 своевременно.	 Подробности	 при	 собиседовании.	
063)7770909

•	 Посудомойщица (-ик)	в	ресторан	(центр	города).	Детали	на	собеседо-
вании	067)5884070

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

•	 Посудомойщица (-ик)	 срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	
бильярдный	клуб.	Г/р	нормированный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	до-
стойная	097)2527491

•	 Посудомойщица в	воинскую	часть.	Возраст	значения	не	имеет,	трудо-
любие.	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 в	склад-офіс.	Дохід	до	6000грн.	Гнучкий	графік,	5-ти	денний	
робочий	тиждень	097)8207486,(073)0721651

•	 Працівник по	 догляду	 за	 худобою	 (можливо	 сімейна	 пара)	 запрошу-
ється	 на	 постійне	 місце	 роботи.	 Житлом	 і	 харчуванням	 забезпечуємо.	
(097)7578222тел.:097)7578222

•	 Працівник по	нагляду	за	господарством	(можливо	сімейна	пара)	запро-
шується	 на	 постійне	 місце	 роботи.	 Житлом	 і	 харчуванням	 забезпечуємо.	
097)7578222

•	 Працівники (чоловіки	та	жінки)	в	цех	по	виготовленню	морозива.	Тер-
міново!	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.	Ба-
жано	проживання	в	центрі	міста.	Деталі	обговорюються	097)1295329

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

•	 Працівники Довготривалі	 відрядження	 в	 Польшу.	 Високі	 та	 стабільні	
зарплати	(18500	грн/	місяць).	Безкоштовне	житло.	Допомога	в	оформленні	
документів	(до	3-х	тижнів).	Для	перших	50-ти	клієнтів	-	знижка	30%.	068)17
63408,(063)6362834,(097)1477446

•	 Працівники запрошуються	на	сезонну	роботу	(збір	ягід	і	плодів)	в	агро-
фірму.	Робота	в	Київській	області.З	квiтня	по	листопад	2017	року.	Надаєть-
ся	житло	та	триразове	харчування.	067)5471495

•	 Працівники на	 виробництві	 запрошуються	 на	 роботу	 в	 Польщі	 в	 ком-
панію	ОТТО	ВОРК	ФОРС.	Допомагаємо	з	запрошеннями.	Послуги	безко-
штовні.	Ліц.	МСПУ	АЕ	№291603	від	18.04.2014р.	www.ottoworkforce.com.ua	
067)3732877,(067)6742932

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

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

•	 Прибиральники виробничих	приміщень	запрошуються	на	роботу	ТОВ	
Інко-Фуд	Бердичів.	Гарантуємо	офіційне	працевлаштування,	сучасні,	гарні	
умови	праці.	З/п	висока.	Забезпечуємо:	навчання,	проїзд,	 спецодяг,	без-
коштовні	обіди.	041)4345854,(095)2830003

•	 Прибиральники на	 постійне	 місце	 роботи	 в	 мережу	 ресторанів	 само-
обслуговування	 в	 м.	 Київ.	 Навчання,	 харчування,	 гнучкий	 г/р,	 соц.пакет,	
надаємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	по	

•	 Прибиральники службових	приміщень	на	підприємство,	що	розвиваеть-
ся.	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

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

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

•	 Приемщик стеклотары	 срочно	 требуется	 на	 склад.График	 работы	 и	
заработная	 плата	 при	 собеседовании.	 Детальная	 информация	 по	 тел	
050)3132000НиколайБорисович

•	ПроВодимо	набір	Персоналу	до	клінінгоВій	комПанії	
києВа.	Прибирання	В	торгоВо-розВажальних	центрах,	
фітнес-центрах,	 суПермаркетах.	 Позмінно.	 зарПлата	
Вчасно.	доПомагаємо	з	Поселенням.	оПлачуємо	Про-

їзд.	Платимо	щодня.	0984696003,	0952039642,0634981819

•	 Продавец в	отдел	гастрономии	на	постоянное	место	работы	в	магазин	
ул.Шевченка.	График	работы	с	8.00-	23.00,	зароботная	плата	по	собеседо-
ванию.	Хорошие	условия	труда,	дружеский	коллектив	097)5684694

•	 Продавец в	продовольственный	магазин	на	постоянную	работу.	З/п	до-
стойная.	Требования:	о/р,	порядочность,	желание	работать.	Хорошие	усло-
вия	работы.	067)4102339,(067)4105711

•	 Продавец сантехники.	 Ответственность,	 развитые	 коммуникативные	
навыки.	 Консультирование	 и	 обслуживание	 покупателей.	 Г/р	 с	 8.00	 до	
18.00,	2	выходных.	З/п	6000-8000	 грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	
2,	3-й	этаж,	офис	1	 (ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вхо	552086,(067)5884
282,(093)2401847

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

•	 Продавец стройматериалов	срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	
большое	 предприятие.	 О/р	 приветствуется.	 Г/р	 нормированный.	 Офици-
альное	трудоустройство.	З/п	от	6000грн	098)1081610

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

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

•	 Продавец-консультант мобильных	 телефонов	 и	 аксессуаров	 срочно	
требуется	на	постоянную	работу	в	сеть	магазинов	Жжук.	Г/р	сменный,	до-
говорной.	З/п	ставка+%.	067)3276638

•	 Продавец-консультант срочно	 требуется	 на	 постоянную	 работу	 в	
Сэконд-Хенд.	Г/р	с	10.00-19.00,	посменный.	Район	Чулочной	фабрики.	З/п	
при	собеседовании.	067)4121817

•	 Продавець в	магазин	продтоварів.	Є	можливість	навчання.	Гідна	заро-
бітня	плата.	Г/р	1/1	неділя	з	8-00	до	22-00.	097)4980004

•	 Продавець з	досвідом	роботи	та	рекомендаціями	в	магазин	білизни	в	
ТРЦ	Глобалі.	067)4125595,(063)3412027

•	 Продавець на	 постійну	 роботу.	 Терміново!	 Безкоштов-
не	 навчання.	 Офіційне	 працевлаштування.	 Стабільна	 з/п.	 Премії	
096)8788135,(067)5221694,487964

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

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

•	 Продавець продовольчих	товарів,	овочі,	фрукти	(цитрус)	терміново	по-
трібен	в	кіоск.	Д/р	бажаний.	Навчання	безкоштовне.	Можливе	офіційне	пра-
цевлаштування.	З/п	при	співбесіді.	Адреса:	вул.Щорса,	129	093)6537423

•	 Продавець-консультант требуется	 на	 работу	 в	 торговую	 компанию.	
Опыт	работы-	приветствуется.	График	работы-	нормированый.	Заработная	
плата	от	3500	грн	+	премии.	Хороший	колектив	063)5007987,(050)7702896

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

•	 Продавці в	торгову	компанію	(продовольча	група	товару).	Досвід	роботи	
необов'язковий	.	Графік	роботи	-	за	домовленістю.	Заробітна	плата	висока	
і	своєчасна	098)0364445,(050)7702896,439005

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

•	 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	 на	 постоянную	 работу	 в	 сеть	 киосков.	
Г/р	 нед./нед.,	 с	 8.00-20.00	 (дневные/ночные	 смены).	 Оплата	 достойная	
097)5320570

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

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

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

•	 Работа Апаратників	термічної	обробки	м’ясопродуктів	запрошує	на	ро-
боту	 ТОВ	 Інко-Фуд	 Бердичів.	 Офіційне	 працевлаштування,	 сучасні,	 гарні	
умови	праці.	З/п	висока.	Забезпечуємо:	навчання,	проїзд,	 спецодяг,	без-
коштовні	обіди.	041)4345854,(095)2830003

•	 Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	стр-во,	семьи,	супермар.,	з/п	
от	50000грн.,	прожив.,	страховка	оплач.	работодат.,	авиа	в	кредит.	ПП	Па-
сифик	Юниверсал	Груп	Украина,	Киев,	ул.Константиновская,	24.	ЛМСПУ	
АВ547342	от	21.11.10	тел.:	0444254025,	0636779150,0954192926

•	 Работа В	 элитный	 закрытый	 клуб	 проходит	 набор	 СОТРУДНИЦ	 (ков).	
Приятная	 внешность,	 коммуникабельность	 и	 раскрепощенность	 при-
ветствуются.	 Высокий	 доход,	 выплаты	 ежедневные,	 з/п:	 2000-5000	 грн	
в	 неделю.	 Жилье	 предоставляем.	 Гибкий	 индивидуальный	 график.	
098)4114444,(099)4379911

•	 Работа Готувачів	 фаршу	 запрошує	 на	 роботу	 ТОВ	 Інко-Фуд	 Бердичів.	
Гарантуємо	 офіційне	 працевлаштування,	 сучасні,	 гарні	 умови	 праці.	 З/п	
висока.	 Забезпечуємо:	 навчання,	 проїзд,	 спецодяг,	 безкоштовні	 обіди.	
041)4345854,(095)2830003

•	 Работа для	студентів	на	період	літніх	канікул	на	ТОВ	Грайф	Флексіблс	
Україна.	 Гарантуємо:	 нормований	 режим	 роботи;	 офіційне	 працевлашту-
вання;	централізоване	підвезення	067)4107071

•	 Работа Жінки	 до	 35	 років,	 які	 мають	 дітей,	 запрошуються	 в	 центр	 із	
лікування	безпліддя,	взяти	участь	в	програмах:	донації	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:	суррогат-
ного	 материнства	 -	 вознаграждение	 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 Кольщики	на	производство	камнеобработки.	Все	детали	огова-
риваются	по	тел.:098)9133031

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

•	 Работа Оператор	 на	 каменно-резальную	 установку.	 в	 карьер	 в	 Жито-
мирской	 обл.	 Вахтовый	 метод	 работы.	 ГАРАНИТРУЕМ:	 достойную	 заро-
ботную	плату	с	премией	по	итогам	месяца,	официальное	трудоустройство,	
бесплатное	питание.	067)4116780,(067)4116781,(063)0248291

•	 Работа Оператор	установки	воздушно-	плазменной	резки	с	о/р	на	за-
вод	 ЖБИ	 ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	 Гарантируем	 хорошие	 условия	 труда.	
З/п	от	6000грн.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300Наталия

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

•	 Работа Поломойщик	 в	 Торговый	 Центр.	 График	 работы	 5/2	 (	 ночные	
смены).	З/п-	2400	грн.	067)8777756Людмила,(095)5471065

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

•	 Работа Проста	робота	для	простих	людей	093)1163955

•	 Работа Работники	на	птицефабрику	срочно	требуются	в	г.	Днепродзер
жинск(Днепропетровская	область),	г.Канев	(Черкасская	обл).	Зароботная	
плата	от	5000	грн/мес.	Предоставляем	жилье.	096)5820808,(066)2320808

•	 Работа Ресторанний	персонал	терміново	потрібен	в	зв	язку	з	відкрит-
тям	 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 Робота,	пiдробiток	для	вiйськових.	096)7761835,(093)6312608

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

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

•	 Работа Стабильная	работа	+	карьерный	рост.	Не	продажи.	Оплата	выше	
среднего	093)1235463,(068)7814949

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

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

•	 Работа Ученик	обивщика	срочно	требуется	на	производство	мягкой	ме-
бели.	Выплата	з/п	еженедельно.	З/п	от	6000грн	Официальное	трудоустрой-
ство.	Проезд	оплачивается	067)4104712

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

•	 Работа! Заработная	 плата	 высокая!	 Требуются:	 мужчины,	 женщины	 и	
семейные	пары.	Вакансии:	уборка	в	офисах	и	домах,	рабочие	в	рестораны	
(с	проживание	и	питанием),	рабочие	на	фабриках	и	заводах	0634104799,	
0630325940

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

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

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

•	 Работники (-цы)	срочно	требуется	на	постоянную	работу	производству.	
О/р	 приветствуется.	 Г/р	 нормированный.	 Официальное	 трудоустройство.	
З/п	от	8000грн	098)1081610

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

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

•	 Работница (-ик)	срочно	требуется	на	постоянную	работу	(р-н	Богунии).	
Несложная	работа.	Достойная	надбавка	к	пенсии.	Дополнительная	инфор-
мация	по	телефону.	098)0158798

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

•	 Рабочие на	 производство	 тротуарной	 плитки	 в	 Киевскую	 обл.,	
г.Макаров.	Работа	вахтовым	методом.	З/п	до	8	000	грн.	066)1163841Игорь

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

•	 Разнорабочие в	 строительную	 организацию.	 Опыт	 работы.	 ЗП	 сво-
евременная	 Работа	 в	 г.	 Киев	 и	 область.	 Подробности	 оговариваются	
044)4224244,(067)4039946

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

•	 Разнорабочие на	камнеобработку	срочно	требуется	на	постоянную	ра-
боту	в	с.Довжик.	З/п	от	4000грн	063)8197753,(097)2279293

•	 Разнорабочие на	 переработку	 вторсырья	 (полимеры).	 Сроч-
но!	 Официальное	 трудоустройство.	 Заработная	 плата-	 от	 3200	 грн.	
Карьерный	 рост.	 Требуются	 енергичные,	 желающие	 работать	 люди	
063)2213885,(097)4881222

•	 Разнорабочие на	производство	пинопласта.	З/п	от	5000	грн.	Работа	в	г.	
Житомир.	096)9382242,480103

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

•	 Разнорабочие по	 уходу	 за	 растениями(саженцами)	 в	 рассадник	 (Ки-
евская	 обл.).Жилье	 с	 удобствами.Наличие	 ксерокопий	 паспорта	 и	 кода.	
Ранее	 судимых	 просьба	 не	 беспокоить.	 З/п	 200грн/день	 Желательно	 с	
официальным	оформлением.	097)9446264,(095)3693839

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

•	 Разнорабочие срочно	требуется	на	мебельное	производство.	Г/р	5-ти	
дневка.	 Вся	 детальная	 информация	 по	 телефонам	 427600,(093)9983166,
(067)4123950

•	 Разнорабочие срочно	требуются	на	пилораму.	Г/р	нормированный.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	высокая	067)9941171

•	 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)4202
311Вад

•	 Разнорабочие срочно	требуются	на	постоянную	работу	на	предприятие.	
З/п	при	собеседовании	098)8785816

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

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

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

•	 Разнорабочий на	постоянную	работу	в	г.Коростышев.	Проезд	на	работу	
и	из	работы,	оплачивается.	099)7217712,(067)5045740

•	 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

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

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

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

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

•	 Різноробочі (підготовка	деревини,	перевантаження,	фасування	дерев-
ного	вугілля,	інші	роботи	на	вугіллевипалювальній	ділянці)	потрібні	вироб-
ництву	в	Рівненській	області.	Вахтовий	метод	-	21-30	календарних	днів.	Хар-
чування	та	проживання	забезпечує	підприємст	050)4414946,(068)7167177

•	 Різноробочі в	 кролекомплекс	 (Київська	 обл.,	 Вишгородський	 р-н.,	
с.Лебедівка).	З/п	5000грн.	Надається	безкоштовне	житло.	Відповідальність,	
дисциплінованість.	096)2715355,(067)4011318

•	 Різноробочі в	цех.	Г/р	з	8-00	до	17-00	З/п	від	4000	грн	098)4782197

•	 Різноробочі на	 виробництво	 дерев	 яного	 вугілля.	 Терміново!	 З/п	 від	
5000	грн	і	вище.	Г/р	нормований	(можливий	вахтовий	метод).	Робота	в	м.	
Олевську.	 Житомирської	 обл.	 Житлом	 забезпечуємо.	 Прямий	 роботода-
вець	098)0482471

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

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

•	 Різноробочі на	роботу	в	будівельну	компанію.	068)5945636

•	 Різноробочі терміново	потрібні	на	роботу	в	Київську	область.	Заробітна	
плата-	від	6000	грн.	Іногороднім	надається	житло	067)1763099

•	 Робітники в	 їдальню	 на	 море.	 Житлом	 і	 харчуванням	 забезпечуємо.	
Сезона	робота.	Гідна	заробітна	плата.	Хороший	колектив.	Лояльне	керів-
ництво.	099)2747925,(097)0626258

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

•	 Робота в	м.	Одеса,	роботи	вистачить	для	всіх,	стабільний	заробіток,	ро-
бота	на	курорті,	графік	вільний,	у	вас	буде	більше	часу	витрачати	гроші,	ніж	
працювати	0636441829,	0965151567

робоТА в Південній кореї ТА іЗрАїлі для чоловіків, 
Жінок, сімейних ПАр. вік 23-50 років. ЗАрПлАТА від 
?26500 грн.- 66250 грн. в місяць. ПрАцюємо беЗ Пе-
редоПлАТ, По всій УкрАїні. лIц мсПУ Ав585217 вIд 
30.08.12. 0980357646, 0631728606,0506700242

•	 Робота в	 Польщі.Вакансії:	 працівник	 складу;	 пакування	 товарів;збір	
овочів,	 фруктів	 тощо.Офіційне	 та	 безкоштовне	 запрошення	 на	 роботу.
Достойна	з/п,	позмінна	робота.	м.	Львів	ПарковаЕmail:	anna.smijan@gmail.
com	0673504044	Анна

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

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

•	 Робота за	 кордоном	 Робота	 в	 Польщі!	 Великий	 вибір	 вакансій	 для	
чоловіків,	жінок	та	сімейних	пар.	Допомога	в	отриманні	візи	+	працевла-
штування	+	організація	доїзда	на	місце.	Ліц.	МСПУ	№606	від	11.04.2017р.	
067)6745677,(050)5159090

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

•	 Робота за	кордоном	Финлядия,	Эстония,	Литва	и	Латвия!	Легальное	тру-
доустройство	по	рабочим	визам.	Много	разных	вакансий.	З/п	от	23120грн/
месяц.	К	каждому	индивидуальных	подход.	Жилье	бесплатно.	Лиц.	МСПУ	
АВ	№585142	от	28.04.2012	г	073)1362605,(067)8404670

•	 Робота за	 кордоном	 Эстония!	 Легально	 по	 рабочей	 визе	 на	 3-9	 мес.	
требуюся	 100	 рабочих	 (женщины/мужчины,	 семейные	 пары).	 Поля,	
теплицы,	 рыбзаводы	 -	 много	 разных	 вакансий.	 З/п	 от	 17400грн	 до	
43350грн	в	месяц.	Жилье	бесплатно.	Лиц.	МСПУ	АВ	№585142	от	28.04.2	
067)8404670,(073)1362605

•	 Робота у	відрядженні:	збір	полуниці,	вишні,	черешні,	малини,	на	овоче-
базах,	м'ясокомбінатах,	сезонні	роботи,	будівельники,	наявність	закордон-
ного	паспорту,	візова	підтримка	0507325315;	0968708768

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

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

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

•	 Сантехнік у	 будівельну	 компанію	 в	 м.	 Києві.	 Вміння	 читати	 креслення	
та	працюваети	із	різними	матеріалами.	Заробітня	плата	від	12000	грн.	Іна-
городнім	надається	житло.	097)9803381,(095)5744549МаксимОлександро

•	 Сборщики деревянных	домов	срочно	требуются	на	постоянную	работу.	
Г/р	нормированный.	Оплата	при	собеседовании.	067)2745423

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

•	 Сварщик листового	полипропилена.	З/п	до	15000	грн.	Опыт	работы	по	
специальности	от	3-х	лет.	Официальное	трудоустройство.	Возможно	пред-
оставление	 жилья.	 Место	 работы:	 г.	 Киев,	 10	 мин.	 до	 ст.м.	 "Выдубичи"	
098)4888207,(050)4963131

•	 Сварщик на	производство	приглашается	на	завод	Астем	Трейд	(работа	
в	городе	Житомире).	Г/р	с	8.00-18.00.	З/п	высокая,	от	9000грн.,	выплаты	
своевременные.	 Официальное	 трудоустройство,	 полный	 соц.пакет.	
068)9546076

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

•	 Сварщик срочно	 требуются	 на	 предприятие.	 Г/р	 с	 08.00-18.00.	 З/п	 от	
выработки.	Хорошие	условия	работы.	067)5924920Сергей

•	 Сварщики срочно	 требуются	 на	 постоянное	 место	 работы	 в	 г.Киев	 в	
строительную	компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	жи-
лье.	067)5081459Ирина

•	 Сварщики требуются	 в	 карьер	 в	 Житомирской	 обл.	 Вахтовый	 метод	
работы.	ГАРАНИТРУЕМ:	достойную	зароботную	плату	с	премией	по	итогам	
месяца,	официальное	трудоустройство,	бесплатное	питание.	063)0248291
,(067)4116781,(067)4116780

•	 Сверловщик металлических	 конструкций	 приглашается	 на	 завод	
Астем	Трейд	 (работа	в	 городе	Житомире).	Г/р	с	8.00-18.00.	З/п	высокая,	
от	 9000грн.,	 выплаты	 своевременные.	 Официальное	 трудоустройство,	
полный	соц.пакет.	068)9546076

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

•	 Сиделка. Ответственность,	порядочность,	умение	готовить	простую	до-
машнюю	 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
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•	 Сторож срочно	на	постоянное	место	работы	в	ресторан	в	г.Житомире.	
График	работы	с	7.00-22.00.	Непьющие,	порядочные.	096)5393117

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

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

•	 Стропальник запрошується	 в	 ПАТ	 Завод	 Спецбетон.	 Надаємо	 житло.	
З/п	від	6000грн	044)4033981,(044)4076909,(097)3445026

•	 Стропальщики срочно	требуются	на	постоянное	место	работы	в	г.Киев	
в	строительную	компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Предоставляем	жи-
лье.	067)5081459Ирина

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

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

•	 Технолог обувного	производства	 требуется	на	обувную	фабрику	Бел-
ста.	 Высшее	 профильное	 образование,	 о/р	 от	 года.	 Работа	 в	 Одесской	
области.	Жильё	предоставляем.	З/п	достойная.	04849)35062,(096)3177442

•	 Технолог по	переработке	пластмасс	(пенополиуретана,	ПВХ)	требуется	
на	обувную	фабрику	Белста.	О/р	от	года,	знание	полимерных	материалов	
и	методы	их	переработки.	Работа	в	Одесской	области.	Жильё	предостав-
ляем.	З/п	достойная.	096)3177442,(04849)35062

•	 Товарознавець (вантажник)	в	комплекс	ресторану	і	магазину	продтова-
рів	Пан	Марципан.	Стабільна,	 гідна	заробітна	плата.	Офіційне	працевла-
штування.	Безкоштовне	проживання	та	2-х	разове	харчування.	Безоплатне	
навчання.	Кар	єрний	ріст.	096)3519420,(067)9932515

•	 Токар запрошується	 в	 ПАТ	 Завод	 Спецбетон.	 Надаємо	 житло.	 З/п	 від	
6000грн	097)3445026,(044)4076909,(044)4033981

•	 Токарь срочно	требуется	на	Житомирский	механический	завод.	З/п	от	
6500грн	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Чехова,	1,	063)2822740,(067)4126355

•	 Торговий представник	 (власним	авто	 і	без	авто)	 терміново	потрібен	в	
торгову	компанію,	активний,	з	бажанням	працювати.	З/п-від	8000	грн.	До-
свід	роботи	бажаний	(навчаємо).	439005,(063)5007987

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

•	 Торговый представитель	в	компанию	ООО	Профи-Трейд.	З/п	от	10000	
грн.	098)9151730Юлия

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

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

•	 Торцювальник запрошується	на	роботу	в	деревообробний	цех	для	пе-
реробки	необрізної	дошки.	Знання	в	сортності	деревини.	Робота	в	м.Київ.	
Житло	надаємо.	З/п	гідна.	067)9193354Олексій

•	 Тракторист (фронтальні	 навантажувачі)	 на	 підприємство,	 що	 розви-
ваеться.	 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

требуется	 ПродаВец	 не	 ПродоВольстВенных	 тоВа-
роВ.	 стабильная	 и	 сВоеВременная	 з\П	 от	 4000грн.	
гибкий	график	067-906-83-71	ирина

•	требуется	техничка	В	Парикмахерскую	красуня.	ра-
бота	Временная.	Подробности	По	0633970879

требуется	торгоВый	ПредстаВитель	В	торг.	оПтоВую	
комПанию,	 торгоВля	 кондитерскими	 изделиями,	
объяз.	наличие	аВто.	з/П	По	результатам	собеседо-
Вания	0636889438	олег	леонидоВич

•	требуются	охранники	на	Вахту	В	г.киеВ!!!	ПрожиВа-
ние	 и	 Питание	 за	 счет	 комПании,	 ПредостаВляется	
форма.	зП	от	4000	грн.	0675268435

•	требуются	 уборщики	 В	 г.киеВ!	 работа	 Посменная,	
смены	днеВные	и	ночные	 (на	Выбор),	Помощь	с	жи-
льем.	ПредостаВляется	сПецодежда.	оПлата	Проезда	
до	киеВа.	з/та	5000-6500	грн.	0675268435

•	 У зв'язку	 з	 розширенням	 офісу	 набираєм	 персонал	 на	 роботу.	 Запро-
шуємо	 комунікабельних	 та	 цілеспрямованих	 людей	 у	 свою	 команду	 для	
роботи	в	інтернеті.	Високий	дохід!!!	Навчаня	БЕЗКОШТОВНЕ!	0984580691,	
0950437922

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

•	 Укладальники -	комплектувальники	в	м.	Київ	у	Міжнародну	компанію	на	
склад.	З/п:	від	6000	грн.	Обіди,	розвозка,	проживання,	(часткова	оплата).	
Mail:	 Svetlana.Daniliuk@ua.rhenus.com.	 099)1993385,(067)2458844,(044)492
7401фак

•	 Укладальники -	 пакувальники	запрошуються	на	роботу	ТОВ	 Інко-Фуд	
Бердичів.	 Офіційне	 працевлаштування,	 сучасні,	 гарні	 умови	 праці.	 З/п	
висока.	 Забезпечуємо:	 навчання,	 проїзд,	 спецодяг,	 безкоштовні	 обіди.	
095)2830003,(041)4345854

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

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

•	 Ученик столяра	 срочно	 требуется	 на	 производство	 мягкой	 мебели.	
Выплата	з/п	еженедельно.	З/п	от	6000грн	Официальное	трудоустройство.	
Проезд	оплачивается	067)4104712

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

•	 Фасадник у	будівельну	компанію	в	м.	Києві.	Заробітня	плата	від	12000	
грн.	 Інагороднім	 надається	 житло.	 095)5744549МаксимОлександро-
вич,(097)9803

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

•	 Фасадчики (утепление	минеральной	ватой)	срочно	требуются	в	строи-
тельную	компанию.	Г/р	с	8.00-19.00.	З/п	сдельная	от	14000-30000грн	Рабо-
та	в	г.Киев	и	г.Бровары.	097)2538810,(099)5211100

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

•	 Фасадчики Жилье	предоставляется	Оплата	достойная.	О/р	желателен,	
обучим.	Работа	в	г.Киев.	067)5232958,(097)1966642

•	 Фасовщик сухих	строительных	смесей	срочно	требуется	на	постоянную	
работу	на	большое	предприятие.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудо-
устройство.	З/п	7000грн	098)1081610

•	 Фасувальники готової	продукції	 терміново	потрібен	на	роботу	в	Київ-
ську	область.	Заробітна	плата-	від	6000	грн.	Іногороднім	надається	житло.	
067)1763099

фірмА(м.київ) шУкАє водіїв нА АсеніЗАційний АвТо-
мобіль мАрки Mersedes З офіційним ПрАцевлАшТУ-
вАнням і високою ЗАробіТною ПлАТою (сТАвкА+%), 
нАдАєм ЖиТло. 0965777577

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

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

•	 Формувальник ковбасних	виробів	 запрошуються	на	роботу	ТОВ	 Інко-
Фуд	 Бердичів.	 Гарантуємо	 офіційне	 працевлаштування,	 сучасні,	 гарні	
умови	праці.	З/п	висока.	Забезпечуємо:	навчання,	проїзд,	 спецодяг,	без-
коштовні	обіди.	041)4345854,(095)2830003

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

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

•	 Фрезеровщик по	 камню	 в	 г.Коростышев.	 Желательно	 опыт	 работы.	
График	работы	посменный.	Зароботная	плата	договорная,	от	выработки.	
Жилье	предоставляем.	066)8481771,(098)3323840Сергей

•	 Фрезеровщик по	металлу.	Все	детали	по	тел	097)9945976

•	 Фрезерувальники (обробка	металу)	потрібні	на	постійну	роботу	підпри-
ємству	в	м.Коростишів.	Забезпечуємо	транспортом	Житомир	-	Коростишів	
-	Житомир.	099)7217712,(067)5045740

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

•	 Фрезерувальники терміново	потрібні	на	постійне	місце	роботи	на	під-
приємство.	Гарні	умови	праці.	Висока	та	своєчасна	з/п.	Іногороднім	нада-
ємо	житло.	Підвіз	до	місця	роботи	за	рахунок	роботодавця.	097)4701101

•	хатню	робітницю-сиділку	заПрошує	до	італії,	італій-
ська	родина.	харчуВання,	ПрожиВання	безкоштоВне.	
При	 наяВності	 Візи	 Віїзд	 у	 четВерг.	 ліц.	 мсПу	 аВ	 №	
585042,	robotaeuro@Gmail.com	0672326904

•	 Хостесс Г/р	3/3,	з/п	2500	(Можем	взять	студентов	заочной	формы	обу-
чения)	096)7967493

•	 Швеи на	 новое	 предприятие.	 Работа	 в	 г.	 Житомир.	 З/п	 от	 3000	 грн.	
Г/р:	 пн-пт,	 с	 8.30	 до	 17.00.	 Своевременная	 оплата	 труда.	 Работа	 в	 р-н	
Музыкалки	097)0858712

•	 Швеи на	постояную	работу.	Официальное	трудоустройство.	З/п	своев-
ременная.	Хорошие	условия	работы.	Дружеский	коллектив	097)3463737

•	 Швеи на	 швейное	 производство	 на	 постоянное	 место	 работы.	 (з/п	 от	
3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)3838801,(093)9048748,(096)5548178

•	 Швеи 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

•	 Швея (ремонт	и	пошив	одежды)	срочно	требуется	в	ателье	Mary-Elen	на	
постоянную	работу.	О/р	от	2-х	лет.	Качественно	и	своевременно	выполнять	
работу.	Г/р	с	9.30-17.30,	договорной.	З/п	от	3000грн	096)3813110Мария

•	 Швея требуется	на	работу	в	салон.	О/р	желателен.	Пошив	и	продажа.	
Желание	работать	и	креативность	приветствуется.	Г/р-	сб	и	вс	обязатель-
но	 рабочии,	 на	 буднях	 2	 выходных.	 З/п	 -	 договорная.	 Хорошие	 условия	
работы.	Дружеский	коллектив	067)1743000

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

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

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

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

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

•	 Экспедитор требуется	 на	 работу	 в	 торговую	 компанию.	 Опыт	
работы-	 приветствуется.	 График	 работы-	 нормированый.	 Заработная	
плата	 от	 6000	 грн.	 Хороший	 колектив,	 бонусы	 за	 выполнение	 планов.	
063)5007987,(050)7702896

•	 Электрик с	ремонта	спецтехники	срочно	требуется	на	предприятие.	Г/р	
нормированный.	З/п	при	собеседовании	067)4116244

•	 Электрики в	строительную	компанию,	г.	Киев.	Мы	предлагаем:	офици-
альное	трудоустройство,	достойную	оплату	труда,	социальный	пакет	Ино-
городним	предоставляется	жилье	067)3748393

•	 Электромонтажники в	строительную	компанию,	г.	Киев.	Мы	предлага-
ем:	официальное	трудоустройство,	достойную	оплату	труда,	социальный	
пакет	Иногородним	предоставляется	жилье	067)3748393

•	 Электромонтажники срочно	 требуются	 в	 строительную	 компанию.	
Объект	 в	 Житомирской	 области.	 Г/р	 с	 Пн.-Пт.,	 5-ти	 дневка,	 Сб.,	 Вс.-	
выходные.	 З/п	 от	 8000грн	 Жильё	 предоставляется.	 Трансфер	 и	 питание	
обеспечиваем.	050)4613318ВиталийАлександрович

•	 Юрисконсульт срочно	требуется	на	работу	в	частном	предприятии.	Г/р	
нормированный.	 Официальное	 трудоустройство.	 З/п	 при	 собеседовании	
067)4116244

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 
•	Продам	 1-но	 ком.кВ.,	 7/9	 этажей,	 37м/19,1м/8м,	
г.житомир,	р-н	богуния,	ПросП.	мира,	37.	цена	477	454	
грн.	0636651304

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 
•	Продам	 3-х	 ком.кВ.,	 3/6	 этажей,	 80м/50м/16м,	
г.житомир,	 центр,	 ул.киеВская.	 цена	 1	 502	 659	 грн.	
0974064363

2.6. Продам Кімнати. Гуртожиток 
•	Продам	комнату,	2/9	этажей,	26м/0м/0м,	г.житомир,	
р-н	смолянка,	ул.и.гонты.	цена	146	277	грн.	0967296803

2.7. Продам будинки в місті 
•	Продам	 1-но	 этажный	 дом,	 г.житомир,	 р-н	 марья-
ноВка,	ул.бугайченко.	цена	1	167	109	грн.	0681414611

•	Продам	 1-но	 этажный	 дом,	 житомирская	 обл.,	
г.черняхоВ,	ул.чернышеВского	0960334690

2.8. Продам будинки в передмісті 

Продається	будинок	В	с.райки,	бердичіВського	р-ну,	
житомирської	обл.	загальна	Площа	-	82	кВ.м,	жит-
лоВа	-	40	кВ.м.	+	літня	кухня,	гараж,	сарай,	2	Погреба.	
ціна	догоВірна	0963003157

•	Продам	1-но	этажный	дом,	житомирская	обл.,	бер-
дичеВский	р-н,	с.Великая	Пятигорка,	ул.миру.	цена	214	
229	грн.	0665790969

•	Продам	 1-но	 этажный	 дом,	 житомирская	 обл.,	
г.романоВ,	 ул.небесной	 сотни.	 цена	 265	 252	 грн.	
0972516815

•	Продам	 1-но	 этажный	 дом,	 житомирская	 обл.,	 По-
Пельнянский	р-н,	с.корнин.	цена	332	447	грн.	0990536888

2.11. Продам Ділянки в місті 
•	Продам	 или	 сдам	 В	 аренду	 земельный	 участок	 2	
га,	 чернозем,	 окраина	 житомира	 (р-н	 химВолокно).	
0673911769

•	 Срочно в	п.	Железный	Порт	 (Херсонская	обл.)	продаётся	один	гектар	
земли,	первая	линия,	3500	за	сотку.	Возможна	рассрочка	0999712297

•	 Срочно в	п.	Железный	Порт	(Херсонская	область)	продаётся	один	гек-
тар	земли,	первая	линия.	3500	за	сотку.	Возможна	рассрочка	0999712297

2.14. Продам Комерційна 
•	Продам	 готоВый	 бизнес,	 30м/0м/0м,	 житомирская	
обл.,	 г.малин,	 ул.огиенка	 и	 гмП.	 цена	 797	 872	 грн.	
0982272688

2.16. Здам в оренду 
•	здам	або	обміняю	на	кВартиру	В	місті,	або	Продам	
будинок	В	с.леВкіВ.	Поруч	ліс,	річка,	недалеко	зуПин-
ка.42	сот.	землі.	ціна	догоВірна.	0673911769

•	здам	 В	 оренду	 або	 обміняю	 на	 кВартиру	 В	 місті,	
або	 Продам	 будинок	 В	 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

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

ТзОВ «Імпорт транс сервіс» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами нафтобази, розташованої за адресою: м. Житомир, 
вул. Корольова,173б. Основна діяльність – приймання, зберігання і відпуск світлих нафтопродуктів.

Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря відбуваються: при зливі нафтопродук-
тів з залізничних цистерн; при зберіганні в резервуарах, при роботі насосних агрегатів, обслуго-
вуючих залізничну естакаду та автоналивні пристрої; при наливі в автоцистерни автоналивними 
пристроями; при роботі дизель-генератору, нафтовловлювача та лабораторії.

Перелік та обсяги забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонар-
ними джерелами (т/рік): оксид вуглецю – 0,002,  тверді речовини – 0,0081, оксиди азоту – 0,001, 
сірки діоксид – 0,0002, сірководень-0,002, неметанові леткі органічні сполуки-3,751, ацетон-0,00019, 
бензол-0,00882, ксилол-0,01011, толуол-0,020056, фенол-0,002. 

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюючих ре-
човин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК (ОБРВ) атмосфер-
ного повітря населених міст як на межі, так і поза межами СЗЗ по всіх забруднюючих речовинах, 
на всіх розрахункових точках. Існуючі величини викидів  пропонується прийняти як нормативні. 

Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу будуть передані на погодження в Управ-
ління екології та природних ресурсів Житомирської державної адміністрації. 

Контактні дані:
Громадські організації та окремі громадяни  із зауваженнями  можуть звертатись до  місцевих 

органів влади за адресою: м.Житомир, майдан ім.С.П.Корольова,4/2, каб.№101, тел.481212. 
Із пропозиціями звертатися до керівництва ТзОВ «Імпорт транс сервіс» за телефоном 

(0412) 55-32-78.  
Розробник обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволу на викиди - ПП «Матрикс 

Груп». Контактний телефон: (0412) 42-08-76.

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

•	 Слесарь-механик срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	большое	
предприятие.	О/р	приветствуется.	Г/р	нормированный.	Официальное	тру-
доустройство.	З/п	от	8000грн	098)1081610

•	 Слесарь-сборщик изделий	из	пластика.	З/п	до	12000.	Опыт	работы	по	
специальности	от	3-х	лет.	Официальное	трудоустройство.	Возможно	пред-
оставление	 жилья.	 Место	 работы:	 г.	 Киев,	 10	 мин.	 до	 ст.м.	 "Выдубичи".	
050)4963131,(098)4888207

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

•	 Слюсар з	контрольно-вимірювальних	приладів	на	виробниче	підприєм-
ство	ТОВ	Житомирський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	
домовленістю.	095)2806719,472064

•	 Слюсар з	 ремонту	 мостових	 кранів	 запрошується	 в	 ПАТ	 Завод	 Спец-
бетон.	Надаємо	житло.	З/п	від	6000грн	097)3445026,(044)4076909,(044)40
33981

•	 Слюсар механоскладальних	робіт	 потрібен	 на	 постійну	 роботу	 підпри-
ємству	в	м.Коростишів.	Забезпечуємо	транспортом	Житомир	-	Коростишів	
-	Житомир	099)7217712,(067)5045740

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

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

•	 Слюсар-сантехнік терміново	 потрібен	 в	 котеджне	 містечко	 поблизу	
м.Києва.	Надаємо	безкоштовне	проживання.	З/п	9000грн.	Виплати	заробіт-
ньої	плати	2	рази	на	тиждень.	067)4071831Ірина

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

•	 Сортувальник полімерів.	 Графік	 роботи	 -	 5	 денка,	 субота-неділя	 -	 ви-
хідні.	Заробітна	плата	від	2500	грн	067)4956527

•	 Сортувальник та	 пресувальники	 вторсировини	 на	 підприємство,	 що	
розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	Можлива	робота	вахто-
вим	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	 работу.	 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	 Срочно	 требуются	 помощники!	 Доход	 высокий!	
093)6312608,(096)7761835

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

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

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

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

•	 Столяр срочно	требуется	на	производство	мягкой	мебели.	Выплата	з/п	
еженедельно.	З/п	от	6000грн	Официальное	трудоустройство.Проезд	опла-
чивается	067)4104712
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3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 
•	 Причепи автомоб.	 "Лев".	 Розміри:1,1х1,3-3,6х1,6м.	 Потовщ.метал,	 ні-
мецьки	з/ч.	Гарантія	1,5р.	Завод-виготівник	0689554802,	0503098085

3.3. автомобілі. Куплю 

викУП АвТомобілів бУдь-яких мАрок, в бУдь-якомУ 
сТАні, Після дТП, не роЗмиТнені, Проблемні. дорого. 
0976484669,0635852350

кУПлю АвТо в бУдь-якомУ сТАні: ціле, Після дТП, ПоТребУ-
юче ремонТУ, Проблемне, кредиТне, АресТовАне, бУдь-
якої мАрки. евАкУАТор. швидко. 0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного Або ЗАрУбіЖного вироб-
ницТвА. моЖливо Після дТП. швидко ТА дорого. 0677
459877,0672439432,0687905005

•	 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

•	 Куплю човен	Прогрес,	Амур,	аналогічні;	мотор	човновий.	Н/причіп-реф-
рижератор	ОДАЗ	"Алка13",	ГАЗ	53+з/ч,	ЛІАЗ,	ГАЗЕЛЬ	0674201570

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 
•	 Запчастини до	 китайських	 міні-тракторів	 "Фотон",	 "Донг	 Фенг",	 "Сін-
тай",	 "Джинма",	 ДТЗ,	 "Булат"	 та	 інші.	 www.agrozone.com.ua.	 0501811180,	
0971811011,0930881880

•	 Комбаїн Джон-Дір-1032.	 Жатка.	 Обприскувачі.	 Прес-підбирач.	 Плуги.	
Фреза.	Картоплесадж.	Комбаїн	картопл.	Розкидач.	09738507841

•	комбайни	зернозбиральні,	Прес-Підбирачі,	комбайни	
картоПлезбиральні	іноземного	В-Ва,	трактори	мтз-80,	
-82,	т-25,	достаВка.	0508462159,0986306600

•	комбайни	зернозбиральні:	"ВольВо",	"клаас",	"джон	
дір",	"массей-фергюсон",	бурякозбиральні,	картоПлез-
биральні,	Прес-Підбирачі,	на	замоВлення	із-за	кордону,	
можлиВа	достаВка	0501849978,	0987421737

•	комбайни	картоПлезбиральні	"анна",	Прес-Підбирачі	
різних	марок,	трактори	т-25,	т-82,	Плуги	оборотні,	інша	
с/г	техніка,	Польща	0974742211,	0974742272

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

•	 Косарки, гребки,	копачки,	сівалки,	гілкоподрібнювачі,	міні-трактори,	мо-
тоблоки,	зернодробарки,	траворізки,	доставка	по	Україні,	запчастини.	сайт	
agrokram.com;	агрокрам.укр	0980465090,0990465090

•	оригінальні	заПчастини	для	китайських	міні-трак-
торіВ	та	дВигуніВ	DonG	FenG,	Foton,	XinGtai,	дтз	та	інші.	
www.GoaGro.com.ua,	0982234884,0993734884

•	 Посівна кукурудза	укр.селекции.ФАО	230-310:	Оржица,	Яровец,	Люба-
ва,	Дніпровський257СВ,	Солонянский.	Ціна	400гр-1,25га	0506344670

•	Прес-Підбирачі,	комбайни	зернозбиральні,	бурякоз-
биральні,	картоПлезбиральні	та	ін.,	можлиВа	достаВ-
ка,	 часткоВе	 кредитуВання.	 www.ruSteXno.com.ua,	
ruSteXno@mail.ru.	(050)9242613,	0505158585,0679040066

•	 Продаем надійні	 інкубатори	 украінського	 виробництва	 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 
•	агрозаПчастини	 до	 зернозбиральних	 комбайніВ,	
обПрискуВачіВ,	 косарок,	 Прес-ПідбирачіВ,	 картоПлез-
биральних	 комбайніВ,	 картоПлесаджалок,	 коПа-
чок,	 шини,	 камери.	 www.aGrokom.in.ua.	 (063)9628236,	
0676713553,0992012978

•	заПчастини	 до	 Всіх	 ВидіВ	 бусіВ	 і	 мініВеніВ	 В	 на-
яВності,	 на	 замоВлення	 (2-7	 дніВ),	 ноВі,	 б/В,	 оПтом	 і	
Вроздріб,	ВідПраВка	По	україні,	є	сВій	Великий	склад.	
(097)1521331	0932613742,	0977266640

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 
•	аВтокондиционеры:	диагностика,	замена	и	ремонт,	По-
иск	и	устранение	быстрых	и	медленных	утечек	фреона.	
заПраВка	кондиционера	аВтомобиля	хладоном	(фрео-
ном),	добаВление	масла,	флюаресцента.	0988364380

евАкУАТор По місТУ ТА облАсТі . до 4-х Тон,довЖинА -5 м. 
бУдь якА формА ЗАвАнТАЖення 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,	гли-
ну,	Перегной,	ПодшиВка.	достаВка	стройматериалоВ,	
ВыВоз	мусора.	0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	бригада	 діВчат	 Викон.малярні	 роботи	 різної	
склад.,декор.штукатурка,	утеПл.буд,	короїд,	байрамікс.	
0633571633,0982599951зоя.

•	 Виконуємо всі	 види	 будів.робіт,	 будь-якої	 складності	 (внутр.	 та	 зовн.,	
також	включаючи	поточні	та	капітал.	ремонти	приміщень	будь-якого	призн-
ня).	швидко,	якісно,	надійно,	розумні	ціни.	Валерій	0982178707,	Олександр	
0680198969,0636505862

•	строительстВо	 дереВянных	 домоВ,	 беседки,	 садо-
Вая	мебель.	Всё	для	обработки	дереВа.	офис-магазин	
"дереВянный	дВор",	ул.	космонаВтоВ,	11	www.Domoy.
in.ua	0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 
•	ленточные	Пилы	–	Продажа	ноВых,	ремонт	старых	
(сВарка,	 заточка,	 разВодка).	 гарантия	 качестВа.	 ул.	
бараноВа,	60.	0962461677

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

4.18. металопрокат. Куплю 
•	 Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83,	припой	ПОС-30,	ПОС-40,	ПОС-61,	олово.	Тер-
міново,	 в	 будь-якому	 вигляді	 і	 кількості.	 Дзвоніть,	 за	 ціною	 домовимось.	
Офіс	у	м.	Кривий	Ріг.	0963409983

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	куПуємо	Пиломатеріали	обрізні	та	необрізні,	хВой-
них	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

4.39. 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,	прості.	Сталь-4	мм,	пло-
ща	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	0961059178,0473631062

•	 Котли твердопаливні	тривалого	горіння	(виробничі,	побутові).	Тепловен-
тилятори	на	дровах.	Буферні	ємкості	0666008784,	0680450764

5. меДициНа 

5.2. медичне обладнання і матеріали. 
Продам 

•	 Міноксидил-шампунь від	випадання	волосся	у	боротьбі	з	облисінням!	
Препарати	для	покращення	потенції.	http://tele.in.ua	0971738255

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

квАліфіковАнА гАрАнТовАнА доПомогА в оТримАнні 
кредиТУ. ПроПоЗиції для неофіційно ПрАцевлАшТо-
вАних З чорним сПиском. 12% річних. Max. 450000 
грн. 0993337916, 0681458367

•	Працюєте	неофіційно	або	Погана	кредитна	історія?	
телефонуйте!	 кредит	 Під	 15%	 річних	 до	 500000	 гри-
Вень.	гарантія	отримання	100%.	ліц.	нбу	№92	от	10.10.11	
0992845630,	0974536752

•	ПриВатна	 Позика	 Під	 18%	 річних	 до	 420	 тыс.	 грн.	
0669539618,	0687525040

ПривАТний ЗАйм. ПоЗики від 10 000 до 3 000 000 грн. 
череЗ ноТАріАльне оформлення Під 35% річних. ви-
гідно, ПросТо, реАльно. 0956910963,0988068438

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 
•	грузоПереВозки	Песок,	щебень.	ВыВоз	мусора	аВто-
мобилями	зил,	камаз.	0969524540

6.17. Послуги. Iншi 
•	антени	суПутникоВі.	більше	100	каналіВ.	Підключен-
ня	По	житомиру	та	області.	гарантія,	обслугоВуВання,	
ПрошиВка	та	ремонт.	м.житомир,	Вул.Вітрука	17б.	сц	
Полісся	net.	0963607722,0933129393,449131

•	 Допомога в	оформленні	віз.	Чехія	та	Польща.	Швидко,	якісно,	доступно.	
Тел.:	0673328484	(viber)	0990568240

інформАція щодо робоТи в росії ТА Підмосков'ї 
(ПоТрібні няні, сімейні ПАри, Помічниці По госПо-
дАрсТвУ, дімПрАцівниці).+79164007000, +79262210651 
www.deboN.coM.ua

консУльТАція ТА доПомогА нА відсТАниі в склАдних 
сімейних обсТАвинАх, шлюбних відносинАх, в біЗ-
несі, кАр'єрі, нА УсПіх 0689389199

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

ПовернУ УсПіх і УдАчУ в ЖиТТі, доПомогА У Пробле-
мАх сім'ї, біЗнесУ, кАр'єри, кохАння, сАмоТносТі. 
0683706105 0732232983 людмилА

8. РіЗНе 

8.7. Насіння, с/г продукція. Продам 
•	Продам	 саджанці	 морозостійких,	 самозаПильних	
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	 виробництва	 шлакобло-
ку:	 прес	 шлакоблочний,	 прес	 полублоків,	 транспортне	 обладнання	 і	 т.п.	
0675669709

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

•	 Куплю відходи	 пластмаси,	 плівки,	 текстоліт.	 Ліц.	 АЕ	 №287054	 від	
12.12.2013р.,	МЕПРУ	0679905433

кУПУємо відходи Плівки ПолієТиленової, ПлАсТмА-
си ТА мАкУлАТУрУ. 0505580047,447919

•	куПуємо	холодильники,	Пральні	машини,	Плити,	те-
леВізори,	 комПютери,	 монітори	 та	 іншу	 ПобутоВу	 та	
комПютерну	 техніку.	 стару	 або	 не	 Працюючу.	 само-
ВиВіз.	0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 
•	загублено	ПосВідчення	учасника	бойоВих	дій	на	ім'я	
іВанько	ігоря	андрійоВича.	Прохання	ПоВернути	за	Ви-
нагороду	0662144509

8.23. інше. Продам 
•	задля	усПіху	Вашого	закладу!	яскраВі,	якісні,	Ви-
шукані,	 Вигідні!	 ПаПероВі	 та	 ПластикоВі	 стакани,	
кришки,	 трубочки,	 мішалки.	 каВа,	 та	 Все	 до	 неї:	
сироПи,	 тоПінги,	 зефір.	 PetroVka-horeca.com.ua	
0674697103Віктор.

УсТАновкА По ПерерАбоТке б/У реЗины оТечесТвенно-
го Про-вА "бкр 003-01(05)". мощносТь - 1 Т сырья/сУТ. 
иЗ 1Т б/У реЗины нА выходе ПолУчАеТся 350л Жид-
кого Печного ТоПливА, 0,5Т высокоУглеродисТого 
Твёрдого осТАТкА для сЖигАния в коТлАх и 50 кг ме-
ТАллА (корд 0677385700,0935765640

8.24. інше. Куплю 

кАТАліЗАТори всіх видів, вЖивАні Або відПрАцьовАні, 
цілі і нА вАгУ, ріЗних мАрок. фАховА оцінкА ЗА хвили-
нУ чАсУ. кУПУємо дорого. 0672659482,0500719557

•	 Куп. лічильники	 Гейгера,	 Re-трубки.	 Радіолампи	 ГУ,	 ГИ,6н,6ж,6п,	 в	
т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Вакуум.конденсатори	0979902807

•	куПлю	дорого.	янтарные	бусы	от	250	до	2000	грн/1	
грамм,	 кораллоВые	 бусы,	 биВни	 мамонта.	 также	
старинные	 иконы,	 картины	 до	 1980	 г.,	 ордена,	 ме-
дали,	 книги	 издан.	 до	 1917	 г.,	 коньяки	 Времен	 ссср	
другие	Предм.	старины	для	собстВенной	коллекции	
0503466068

•	 Куплю електродвигуни,	 редуктори,	 насоси,	 тельфера,	 холодильне	 об-
ладнання,	силові	трансформатори,	пускачі,	автомати,	компресора,	генера-
тори,	підшипники	0671885230

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

•	 Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	 Куплю, возьму	в	аренду	аттракционы	для	лунапарка	0999712297

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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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

Продам/куплю
піддони

тел.: (067) 549-75-66

нові та вживані
вигідна ціна

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

Продаємо  ОПТ  свинину та
напівтуші свинні

Тел.: (067) 499 28 28

В салі та без. Фермерське госпо-
дарство надає всі супровідні 
документи. 

МІНІ-ЕКСКАВАТОР JTB

тел.: (099) 708-90-65
(093) 420-23-11, (096) 592-29-11

Оренда - копання під фундамент, 
комунікації. Доступні ціни.
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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
Непростий тиж-

день. Можливі зміни 
планів. Ймовірні кон-

фліктні ситуації через вашу 
вразливість і нетактовність.

ТЕЛЕЦЬ
Доведеться працю-

вати до повного висна-
ження, але ви здатні завершити 
майже всі свої справи й вирі-
шити основні проблеми.

БЛИЗНЮКИ
Настав час підсу-

мувати свої досягнен-
ня й відкрити для себе нову 
сторінку в житті. Будуть вда-
лими подорожі.

РАК
Нестандартні рі-

шення, гумор та опти-
мізм допоможуть і вдома, і на 
роботі, й на відпочинку.

ЛЕВ
Результати ваших 

зусиль на роботі, у біз-
несі, навчанні, особистому та 
суспільному житті будуть за-
лежати не тільки від витраче-
них сил та коштів, а й творчого 
натхнення.

ДІВА
Багато змін на кра-

ще. Прийшов час ра-
діти життю та корис-

туватися можливостями, які 
відкриваються перед вами.

ТЕРЕЗИ
Чудовий період для 

ділових контактів і зу-
стрічей з вірними друзями. Ви-
хідні присвятіть відпочинку.

СКОРПІОН
Продуктивний і 

перспективний тиж-
день. Можна сміливо 

починати щось грандіозне і не 
боятися залишитися без під-
тримки.

СТРІЛЕЦЬ
Неспокійний, емо-

ційний тиждень, осо-
бливо вихідні. Будьте обережні, 
приймаючи кардинальні рі-
шення особистого характеру.

КОЗЕРІГ
Для того, щоб за-

крити певні питання, 
можуть знадобитися додатко-
ві фінанси. У вихідні ймовірні 
помилки, зміни планів, не-
узгодженість.

ВОДОЛІЙ
Відчуєте неабия-

кий приплив життє-
вих сил. На роботі й у навчанні 
справи непогані.

РИБИ
Не треба витрачати 

на порожню балакани-
ну занадто багато часу. Можли-
во, доведеться знизити наван-
таження до мінімуму і побути 
деякий час на самоті.

Загальновідомо те, що зозу-
ля не бажає сама ростити сво-
їх дітей, а підкидає їх у гнізда 
інших птахів. Тому її ім’я стало 
прозивним. Матерів, які ки-
дають своїх дітей, називають 
«зозулями». Напевно, цим і 
обмежуються знання більшос-
ті людей про цього птаха. А 
скільки ще цікавої інформації 
можна знайти про зозулю. На-
ведемо лише декілька цікавих 
фактів про зозулю, які най-
більш вражають.

●● Маленькі зозуленята ве-
дуть себе в чужому гнізді як 
господарі. Народившись в гніз-

ді інших птахів, вони вже за 
пару годин здатні викинути з 
гнізда яйця і рідних пташенят 
«прийомної матері». Як слабке 
і сліпе пташеня примудряєть-
ся це робити? Воно розчепі-
рює свої крильця і залазить під 
інше пташеня чи яйце таким 
чином, щоб воно розмістилося 
на спині. Потім робить невели-
кий поворот – і ось яйце, а іноді 
і пташеня вже летить донизу.

●● Заслуговує на увагу і те, як 
паразитує птах, який підкидає 
яйця в чужі гнізда. Зозуля про-
робляє велику «підготовчу» ро-
боту, щоб протягом 5-10 секунд 

замінити яйце. Все починаєть-
ся з вибору прийомних батьків. 
Зозуля обирає таких птахів, 
яйця яких зовні не відрізняють-
ся від її власних. Чекаючи, коли 
в обраному гнізді з’являться 
яйця, зозуля здатна уповільни-
ти розвиток власного пташеня-
ти. Для цього вона періодично 
поміщає яйце у воду, знижую-
чи його температуру. Зозуля, 
як справжній розвідник, спо-
стерігає, обирає момент і блис-
кавично діє. Мить – і підміну 
проведено. Яйце нещасних пта-
хів зозуля може викинути, але 
частіше вона його з’їдає.

цікаві факти про зозулю

Р



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

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

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

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

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

 кінотеатр «УкраЇна»

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Мисливець з Уолл-стріт
Жанр: драма
Мисливець за головами з Уолл-Стріт 

на ім'я Дейн Дженсен має відмінну, на його 
думку, роботу – він наділяє робочими місця-
ми інженерів. Але його нинішній начальник 
йде на пенсію, а, відповідно, звільняється те-
пленьке містечко. Отримати цю посаду для 
мисливця є метою вже тривалий час. Джен-
сену доводиться боротися за нього проти 
амбітного суперника – красуні Лінн Вогель. 
Пішовши повністю в роботу для досягнення 
мети, Дейн забуває про сім'ю. Коли в його 
10-річного сина діагностують рак, Дженсен 
повинен переглянути свої пріоритети.

Чужий: Заповіт
Жанр: пригоди, трилер, 
              жахи, фантастика
Команда колоніального корабля "За-

повіт" вирушила на дуже далеку планету 
маловідомого куточку галактики. Багато 
в чому це можна назвати другою Землею, 
адже там навіть ростуть наші рослини. "За-
повіт" ніби знайшов рай за межами нашої 
планети. Згодом команда розуміє те, що 
вони не в раю... Це стане для них справжнім 
пеклом, з незвіданим світом, де єдиним жи-
телем є андроїд на ім'я Девід, врятований з 
приреченої експедиції "Прометей". Але чи 
один він залишався на таємничій планеті?

«Заповіт цнотливого 
бабія»

25 травня
Початок о 19.00

«Летючий корабель»
27 травня

Початок о 12.00

«Любов та ненависть 
у Вероні»

17 березня
Початок о 19:00

«Украдене щастя»
30 травня

Початок о 19.00

«По щучому  
велінню»
28 травня

Початок об 12.00 та 14.00

Житомирський драмтеатр Ляльковий театр

Гастролі Львівського
театру: «Коза-дереза»

27 травня
Початок об 11.00 та 13.00

РОБОТА В ПОЛЬЩІ

+38 067 67 456 77      +38 050 515 90 90

ЧОЛОВІКИ СІМЕЙНІ ПАРИ ЖІНКИ
Допомога в отриманні візи + працевлаштування + організація доїзда на місце

Проживання безкоштовне

• Заводи, фабрики (до 18000 грн)
• Будівництво (відрядна, н-д, гіпсокартон 100 грн/м2, плитка 
80-160 грн/м2)
• Зварники, токарі, слюсарі (від 80 грн за годину)
• Вод¡ (категор¡ С, Е) (від 21000)

• Птахофабрики, м’ясокомбінати ( до 14000 грн)
• Рибзаводи, кондитерські фабрики (до 15000 грн)
• Швейні фабрики (від 12000 грн)
• Теплиці, гриби, помідори (до 14000 грн)
• Кухарі, помічники кухаря (до 16000 грн)

м. Житомир, просп. Незалежності (вул. Ватутіна), 184, офіс 309

Ліцензія МСПУ
№ 606

здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

за спеціальністю "Музичне мистецтво".

- фортепіано
- оркестрові струнні 
інструменти
- оркестрові духові та 
ударні інструменти
- народні інструменти
- спів
- хорове диригування
- теорія музики

Житомирське
музичне училище
ім. В. С. Косенка

050-673-19-63,  093-811-25-99

e-mail:     zhmukos@meta.ua
Адреса: 10014, м. Житомир,
                  вул. Пушкінська, 28

0412-22-84-35, 0412-22-85-30
0412-22-96-11

Акредитовані освітні програми
спеціалізацій:

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
Приймаються особи, які мають 
базову (9 кл.) або повну (11кл.) 
загальну середню освіту.
Вступники з повною загальною 
середньою освітою надають 
сертифікат незалежного оцінювання 
з української мови та літератури 
базового рівня.
Всі вступники зараховуються за 
результатами творчих конкурсів.

Житомирська філармонія ім. С. Ріхтера


