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Будинок військовослужбовців 
залишають без світла через борги 
Міністерства оборони 

Маленьким житомирянам подарували 
грандіозне «свято дитинства» 

20 000 гривень винагороди 
за інформацію про грабіжників,  
які побили журналіста «20 хвилин»

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

Ми звертаємося до тих, хто володіє будь-
якою інформацією, котра може посприяти 
у розкритті цього злочину – повідомте нам  
і допоможіть упіймати злочинців. с. 4

З думкою про Вас цілодобово!

м. Житомир, вул. Iвана Сiрка, 54, тел.: (067) 412-64-64

для Вашого комфорту
та незабутнього вiдпочинку

для Вашого комфорту
та незабутнього вiдпочинку

Все

Банкетні зали (до 220 чоловік)

Дитячі дні народження

Ресторан працює цілодобово

Готель • Басейн • SPA

Тренажерний зал

Салон краси

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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У Житомирі 
12 червня стартував 
відбір на посади ін-
спекторів патрульної 
поліції.

Про це повідомили у відділі 
комунікації поліції у Житомир-
ській області.

Заяви на участь у конкурсі 
прийматимуться до 11 липня.

Анкету на участь у конкурсі 
може подати громадянин Украї-
ни віком від 20 до 35 років, який 
має повну середню або вищу 
освіту та водійське посвідчення 
(категорія В). Водночас у ході від-
бору обов’язковим є проходження 
військово-лікарської комісії для ви-
значення стану здоров’я кандидата.

«Ті, хто пройде всі етапи відбо-
ру, у майбутньому працюватимуть 
у підрозділах дорожньої поліції, 
спеціальних тактичних групах та 
патрулюватимуть місто. Заяви на 

участь у конкурсі прийматимуться 
до 11 липня. А загалом усі етапи 
відбору триватимуть до вересня, 
потім кандидатів очікує 4-місячне 
навчання. Тож нове поповнення 
розпочне безпосереднє виконання 
службових обов’язків орієнтовно 
наприкінці 2017 – початку 2018 

року», – йдеться у повідомленні.
Для участі у конкурсі на пер-

шому етапі необхідно подати ан-
кети-заявки. Це можна зробити 
в онлайн-режимі (patrol.police.
gov.ua) або особисто в Управлінні 
патрульної поліції м. Житомира 
(вул. Покровська, 96) до 11 липня.

У багатодітній сім’ї 
Ганни та Богдана Бо-
домерів із Житомира 
народилася дванадця-
та дитина. Хлопчик 
з’явився на світ 8 черв-
ня у Житомирсько-
му перинатальному 
центрі.

Подружжя виховує 7 хлопчи-
ків та 5 дівчаток, найстаршому 
синові вже 22 роки.

«Пологи, вже традиційно, від-
булись без ускладнень. І синочок, 
і я почуваємось добре», – розповіла 
породілля.

«Сьогодні потрібно бути дуже 
мужньою, аби наважитись народ-

жувати 12-ту дитину. Ви є прик- 
ладом для молодих сімей жито-
мирян», – зазначила начальник 
управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Житомирської міської 
ради Ірина Ковальчук.

Нагадаємо, що після бага-
тьох років очікувань ця родина 
отримала 4-кімнатну квартиру 
минулого року. За сприяння 
міської ради квартиру вже від-
ремонтували.

Лауреатами щоріч-
ного обласного твор-
чого конкурсу до Дня 
журналіста у 2017 році 
стали й 2 журналісти 
газети «20 хвилин»: 
Анастасія Кузьмич і 
Тарас Боросовський.

Анастасія Кузьмич отримала 
нагороду за «Кращий журналіст-
ський матеріал» – за висвітлення 
діяльності органів державної вла-
ди та місцевого самоврядування, а 
Тарас Боросовський – в номінації 
«Кращий журналістський мате-
ріал» – за конструктивну критику 
влади. Крім того, журналіст Анас-

тасія Кузьмич стала дипломантом у 
категорії «Кращий журналістський 
матеріал» – із висвітлення актуаль-
них для суспільства тем. Загалом 19 
журналістів Житомирщини стали 
лауреатами щорічного обласного 
творчого конкурсу до Дня журна-
ліста у 2017 році. Ще 8 учасників 
нагороджені дипломами конкурсу.

Цьогоріч у конкурсі взяли 
участь 58 журналістів і 21 засіб ма-
сової інформації. Конкурсні роботи 
оцінювали члени журі, до якого 
входять представники друкованих, 
електронних та Інтернет-видань 
області. За результатами аналізу 
публікацій у газетах, Інтернет-ви-
даннях, радіо- та телепрограм чле-
ни журі, до яких не входять пред-
ставники облдержадміністрації, 
визначили переможців конкурсу.

Житомирська місь-
ка рада має намір по-
дати позов до суду до 
колишнього началь-
ника УДАІ у Житомир-
ській області Володи-
мира Недільського.

Чиновники будуть добиватись 
через суд, аби пірс та паркан на 
землях водного фонду в парку 
культури та відпочинку імені 
Юрія Гагаріна були знесені.

Нагадаємо, що 6 червня цього 
року відбулося засідання Корольов-
ського районного суду Житомира 
у справі за позовом Житомирської 
місцевої прокуратури в інтересах дер-
жави в особі Житомирської міської 
ради, Державної екологічної інспекції 
у Житомирській області до Неділь-

ського Володимира Володимировича 
про звільнення самовільно зайнятої 
земельної ділянки водного фонду та 
приведення її у попередній стан.

У ході судового засідання пред-
ставником місцевої прокуратури, 
а також представником Державної 
екологічної інспекції у Житомир-
ській області було повідомлено 
суд про те, що Володимиром Не-
дільським усунуті всі порушення 
земельного законодавства, а тому 
позов пред’явлений безпідставно. 
З цих підстав прокурор просив суд 
залишити заявлений позов до Воло-
димира Недільського без розгляду.

Проте, як виявилося, жодних 
порушень Володимир Неділь-
ський не усунув. Саме тому місь-
ка рада буде звертатись до суду із 
позовом, аби домогтись знесення 
пірсу та паркану на землях вод-
ного фонду в парку культури та 
відпочинку імені Юрія Гагаріна.

Новий набір до патрульної 
поліції розпочався у Житомирі

Житомирська міськрада 
судитиметься з колишнім 
начальником УДАІ

Журналісти 
«20 хвилин» – 
серед найкращих

Багатодітна мама із Житомира 
народила 12 дитину

У четвер, 15 червня, о 18:30 в актовій залі Обласної бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться 
двадцяте засідання «Клубу експертів Житомирщини». Тема телеефіру: «Відставка нинішнього 
складу Житомирського міськвиконкому: ситуативна ініціатива чи нагальна необхідність».

У ході засідання експерти та гості студії обговорять наступні питання:
– Чому засідання виконкому Житомирської міськради та рішення, які ухвалюються 

його членами, часто призводять до загострення ситуації у Житомирі?
– Наскільки досконалою і вмотивованою є система відбору кандидатів у члени 

міськвиконкому у Житомирі?

– Які підстави були у ініціаторів відставки нинішнього складу Житомирського 
міськвиконкому наприкінці сесії Житомирської міської ради від 25 травня 2017 року?

– Наскільки перспективною може бути ініціатива депутатів Житомирської міської 
ради щодо відставки нинішнього складу міськвиконкому в найближчому майбутньому?

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Відставка нинішнього складу Житомирського 
міськвиконкому: ситуативна ініціатива чи нагальна необхідність»
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Життя за містом має свій особливий стиль та 
ритм. Близькість до природи та можливість власно-
руч створювати ландшафтні шедеври, вирощувати 
овочі та фрукти приваблює багатьох жителів міст. 
Перетворити садову роботу на найулюбленіше 
хобі дачникам та фермерам у всьому світі допома-
гає надійна техніка STIHL! Косити траву, доглядати 
за газоном чи підстригати кущі — звична справа 
для мотокіс, тримерів, мотоножиць STIHL та газоно-
косарок VIKING.

Великий асортимент та сезонні знижки до 25% 
під час АКЦІЇ, що діятиме в офіційній дилерській 
мережі з 1.05 по 14.07.2017р., — чудовий привід 
оновити свій парк садового мотоінструменту!

Умови акції запитуйте в офіційного дилера:

Магазин "Добрий Господар"
вул. Гагаріна,13/69
тел.: 096 440 93 02

Комунальний заклад 
«Радомишльська загально-
освітня санаторна школа-ін-
тернат І–ІІІ ступенів» Жи-
томирської обласної ради 
оголошує набір учнів на 
2017–2018 навчальний рік.

Утримання, навчання та оздоровлення 
учнів санаторної школи безкоштовне.

До школи приймаються діти з такими 
захворюваннями: ревматизм в неактивній 
фазі; вроджені пороки серця, що не по-
требують хірургічного втручання; кардіо-
патія; тонзиліт з тонзилогенною кардіо-
патією; первинна артеріальна гіпертонія 
ІА і ІБ ступенів, стан після перенесеного 
інфекційно-алергічного міокардиту; ве-
гето-судинна дистонія.

Навчання учнів проводиться за типови-
ми навчальними планами та програмами 
для загальноосвітніх шкіл з українською 
мовою навчання, затвердженими Міністер-
ством освіти і науки України. За вихован-
цем санаторної школи зберігається місце 
в загальноосвітньому навчальному закладі, 
де він навчався попередньо.

Лікувально-оздоровчий процес вклю-
чає: щадний режим дня, п’ятиразове ді-
єтичне харчування, курси вітамінізації, 
фітотерапії, аромотерапії, гідротерапії, ма-
сажу, заняття лікувальною фізкультурою, 
медикаментозне лікування, застосування 
кисневих коктейлів.

Для зарахування до санаторної школи-
інтернату потрібні такі документи: висновок 
лікарсько-консультативної комісії (ЛКК) 
дитячої поліклініки за місцем проживання 

дитини; заява батьків або осіб, які їх заміню-
ють; направлення на навчання Житомир-
ського обласного управління освіти і науки; 
копія свідоцтва про народження дитини; 
копія особової учнівської справи, табель 
успішності (крім дітей, які зараховуються 
до 1-го класу); висновок дитячого кардіо-
лога (при хворобах серця); профілактичні 
щеплення копія Ф-063; довідка з історії роз-
витку дитини; довідка дільничного лікаря 

про відсутність інфекційних захворювань 
у будинку, де проживає дитина (дійсна про-
тягом 3-х днів); довідка про стан матеріаль-
ного забезпечення.

АДРЕСА: Житомирська обл., м. Ра-
домишль, вул. Шевченка, 31, індекс: 
12201 телефони: (04132)4-43-65 – канце-
лярія, 4-25-73 – директор, 4-21-51 – факс, 
(097)7137396 – юрист. Email sanatoriy.rad@
gmail.com

дітей, хворих на серцево-
судинні захворювання, 
запрошують на 
безкоштовне навчання
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Часові обмеження  
у маршрутках – це  
маніпуляція перевізників

Нещодавно став свідком ситуації, 
коли водій маршруту № 19 нама-
гався відмовити пенсіонерці у піль-
говому проїзді. Я пояснив водію, що, 
якщо він буде порушувати рішення, 
зроблю усе, щоб застосувати фі-
нансову санкцію до нього. Далі до 
маршрутки зайшли три пільговика 
і без перешкод їхали.

Ця ситуація є яскравим підтвер-
дженням того, що водії знають про 
взяті забов’язання перевозити піль-
говиків без жодних обмежень. Пере-
січні пільговики, на жаль, не знають 
своїх прав і в більшості випадків не 
повідомляють про порушення, а водії 
цим користуються.

Усі пільгові категорії мають право 
на безкоштовний проїзд у місько-
му транспорті У БУДЬ-ЯКИЙ ЧАС. 
Жодних обмежень не існує!

Перевізники в маршрутках розміс-
тили інформацію з проханням корис-
туватися пільгами з 9:30 до 16:00, 
водії це трактують як закон. Це – ма-
ніпуляція, а не закон. Це лише про-
хання перевізників, не більше!

Маю думку, що це робиться спе-
ціально, щоб пільговики не користу-
валися маршрутними таксі.

Я запитував у пенсіонерів, чому 
вони сідають у переповнений тро-
лейбус, а не в маршрутку. Вони 
кажуть, що не хочуть сідати до 
маршрутки, бо водій може вима-
гати гроші і вигнати.

Подібне зневажливе ставлення 
до людей недопустиме! Офіційно 
звернувся до міського голови та його 
заступника з транспорту, щоб переві-
зників зобов’язали припинити мані-
пулювати інформацією та розмістити 
в салонах маршрутних таксі правдиву 
інформацію, що жодних обмежень 
у часі для пільговиків немає.

Також я закликаю усіх свідомих 
мешканців нашого міста ставати на 
захист пільговиків та не дозволяти 
принижувати пасажирів. Ми маємо 
змусити перевізників виконувати 
рішення міської ради.

Якщо пасажир має при собі до-
кумент, який підтверджує право на 
безкоштовний проїзд у маршрутно-
му таксі, а водій вимагає кошти – 
відразу телефонуйте мені! Обіцяю 
негайне реагування!

Обов’язково запишіть державний 
номер авто та прізвище водія.

Мої телефони: 097 01 28 706, 
050 138 75 71

Якщо така ситуація сталася з вами 
або ви стали свідком порушення –  
не будьте байдужими!

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

20 000 гривень винагороди 
за інформацію про 
грабіжників, які побили 
журналіста «20 хвилин»

Дмитро Соколов

У суботу, 10 червня 
близько першої годи-
ни ночі біля будинку, 
розташованого на 
вулиці Довженка, 10 
кілька невідомих 
здійснили напад і по-
грабували відеоопе-
ратора «20 хвилин» 
Руслана Мороза. За 
попередньою інфор-
мацією, Руслан отри-
мав травми середньої 
тяжкості.

У відділі комунікації поліції 
в Житомирській області повідо-
мляють, що «…за вказаним фак-
том було розпочато кримінальне 
провадження. Попередня право-
ва кваліфікація події – ч. 2 ст. 186 
(Грабіж) Кримінального кодексу 
України. Поліцейські проводять 
слідчо-розшукові заходи для 
встановлення причетних осіб, 
зокрема, уже опрацьовано запи-
си камер відеоспостереження за 
маршрутом руху потерпілого та 
отримано певні результати для 
ідентифікації грабіжників».

«Наскільки я розумію (і це вид- 
но на відео) – за мною стежили від 
театру до дому, і вже біля дому 
на мене напали. Скільки було 
нападників – точно не знаю, але, 
судячи з відео, їх втікало троє. 
Били дуже обережно, але, водно-
час, дуже боляче. І забрали лише 
відеокамеру. Якби це були «гоп-
ники» – вони забрали б усе, тому 
що я знепритомнів. А так гроші й 
телефон лишилися у мене, навіть 
в рюкзак не зазирнули, де були 
документи й фотоапарат», – роз-
повів Руслан Мороз.

�� Юрій Павленко, депутат 
Верховної Ради України

«Мені відомо про цю ситуа-
цію. Очевидно, що це жахливий 
випадок але, на жаль, не пооди-
нокий сьогодні в Україні. Я пра-
цюю в Комітеті свободи слова й 
інформаційної політики і прак-
тично на кожному засіданні ми 
розглядаємо подібні ситуації 
в різних регіонах України.

Протягом перших днів не 

було адекватної, на мій погляд, 
реакції правоохоронців. Я звер-
нувся до Міністра внутрішніх 
справ з депутатським звернен-
ням, аби правоохоронні органи, 
в першу чергу – поліція – негайно 
зреагували і не лише порушили 
кримінальну справу, а й знайшли 
винних і притягнули їх до відпо-
відальності».

�� А н дрі й Л а к т іонов, 
головний редактор газети 
«Патріот»

«Я апелюю до фактів і чи це 
сталося внаслідок професійної 
діяльності, чи ні – це річ друга чи, 
навіть, третя. Перше – це те, що 
було здійснено напад на людину, 
громадянина. І те, що це є жур-
наліст – справа честі для міської 
поліції розслідувати цю справу 
і знайти нападників. А взагалі 
це буде тест на профпридатність 
і професійність поліції».

�� Віктор Бойко, голова 
Житомирського відділення 
Національної спілки журна-
лістів України

«Безсумнівно, це нас обурює, 
і наша журналістська організація 
звертатиметься до правоохорон-
них органів, щоб вони об’єктивно 
дослідили суть цього інциденту, 
знайшли людей, котрі напали на 
журналіста і покарали їх. Я не 
можу стверджувати, що цей на-
пад пов’язаний з його професій-
ною діяльністю – це може сказати 

лише слідство, але напад на жур-
наліста є приводом для детально-
го вивчення цієї ситуації».

�� Дмитро Поліщук, жур-
наліст телеканалу NewsOne

«У будь-якому випадку напад 
на журналіста – це факт, який 
свідчить про рівень розвит- 
ку нашого суспільства і про те, 
що журналісти явно комусь за-
важають. Тому особисто я більш 
правдоподібною вважаю версію, 
що напад на Руслана пов’язаний 
з його професійною діяльністю. 
Судячи з усього, людина ко-
мусь "перейшла дорогу" і саме 
за це її побили. Дана ситуа-
ція показує рівень демократії 
в країні, коли журналіста за 
висвітлення тих чи інших не-
гативних явищ нашої дійсності 
можуть просто побити».

�� С е р г і й  Ф о р е с т ,  
журналіст

«Я більше схиляюся до вер-
сії, що все ж напад пов’язаний 
з професійною діяльністю 
Руслана. Щочетверга в облас-
ній бібліотеці проходять прямі 
ефіри (передачі "Клуб експертів 
Житомирщини" – прим. ред.) 
з громадськими діячами, жур-
налістами під егідою газети  
"20 хвилин". Піднімаються бага-
то гострих тем, незручних для 
влади. Рейтинг переглядів пе-
редачі росте. Можливо, комусь 
з влади це не подобається».

�� Ігор Малі, житомирянин
«Це не перший випадок 

і розглядати його лише як на-
пад на людину не можна. Рус-
лан Мороз працював у газеті  
"20 хвилин". Новий проект "Клуб 
експертів Житомирщини" по-
чав дуже серйозно переглядатись 
і обговорюватись. Передача за 
короткий термін почала ставати 
популярною. Були неодноразові 
спроби тиску на газету і влас-
ника, адже це одне з небагатьох 
видань, яке пише правду.

Нападники сподівались, що 
на деякий час передача пере-
стане виходити, Руслан Мороз 
злякається і вести передачу біль-
ше не буде Тому це можливе за-
мовлення тих, кого критикували 
у цій передачі. Це не пограбуван-
ня, адже не забрали гаманець, 
телефон, не зняли золоту обруч-
ку. Це замовлення. Це розплата 
за правду».

�� Олександр Васильков-
ський, генеральний директор 
газети «20 хвилин»

«Чому нападають на тих жур-
налістів, які працюють над ви-
світленням правдивої інформації, 
що стосується ситуації в державі 
загалом і в Житомирі зокрема?

Але незважаючи на те, що тра-
пилося з Русланом, ми все одно 
випускатимемо "Клуб експертів 
Житомирщини", надалі опису-
ватимемо ситуації, які відбува-
ються в Житомирі. Я звертаюся 
до інших журналістів, щоб вони 
були обачнішими і не забували 
про журналістську солідарність.

Ми звертаємося до тих, хто 
володіє будь-якою інформацією, 
котра може посприяти у розкрит-
ті цього злочину – повідомте нам 
і допоможіть упіймати злочин-
ців. За допомогу в слідстві газета  
"20 хвилин" гарантує грошову 
винагороду в розмірі 20 тисяч 
гривень».
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«Як козаки енергонезалежніcть розвивали»: 
нова інтерпретація легендарного мультфільму

Дорожній бум: як децентралізація 
вплинула на розбудову українських доріг

Після випробувань укра-
їнською медициною, що 
реформується, славетна 
трійця козаків Грай, Око 
та Тур з легендарного муль-
тфільму «Як козаки…» не 
спиняється. Наші герої зі ще 
більшим завзяттям продо-
вжують експериментувати 
та жити життям звичайних 
українців.

Зокрема, козаки зіштовхуються з викли-
ком, з яким до цього ніколи не мала спра-
ву – з платіжками на житлово-комунальні 
послуги та тарифами на газ, електрику і опа-
лення. Про це повідомляє прес-офіс проекту 
«Програма комунікації реформ в Україні».

Грай, Око та Тур у притаманній їм 
винахідливій манері використовують усі 
можливості сучасного світу. Вони знахо-
дять шляхи як розумно економити влас-
ні статки та при цьому ще й інвестувати 
в українську енергетику.

С е р і я  і н ф ог рафі к  «Я к  ко з а к и 
енергонезалежніcть розвивали» – частина 
комунікаційної кампанії проекту «Про-

грама комунікації реформ в Україні», щоб 
привернути увагу широкої громадськості 
до змін у енергетичному секторі.

Автори розраховують, що образи, зна-

йомі українському народу вже 50 років, до-
дадуть емоційного забарвлення та довіри 
до поточних змін в енергетичному секторі.

Медіа-кампанія за участі персонажів 

легендарного мультфільму, окрім інфогра-
фік, включатиме створення відео-роликів, 
радіо-роликів та дотепних коміксів для 
друкованих ЗМІ та Інтернет-медіа.

Весна-літо – це традицій-
ний сезон дорожніх робіт, 
коли «ямковий ремонт» по-
ступово змінює повноцінне 
будівництво автошляхів.

Цього року українська влада анонсу-
вала капітальний ремонт близько 2195 км 
дорожнього покриття. Досягти такого ре-
зультату буде можливо лише у співпраці 
з місцевими громадами. Завдяки децен-
тралізації відповідальність за утримання 
доріг місцевого значення покладається на 
регіональну владу. І якщо раніше кошти 
на дорожнє обслуговування виділялись 
за залишковим принципом, то сьогодні 
нарешті з’явилось цільове фінансування 
для покращення стану доріг у кожному 
містечку та селі.

Нові закони – нові дороги
У грудні 2016 року Президент України 

Петро Порошенко підписав три базові зако-
ни, які поклали початок глибинним змінам 
у дорожній інфраструктурі. Перший із них – 
закон про джерела фінансування дорожньо-
го господарства, який передбачає створення 
спеціального Дорожнього фонду. До нього 
будуть надходити кошти від акцизів, ввізного 
мита на нафтопродукти, а також плата за 
проїзд дорогами вантажного негабаритного 
транспорту. Таким чином, усі «автомобільні» 
збори, крім бензинового, будуть зосеред-

жені у фонді, не розпорошуючись по інших 
статтях видатків, як було раніше.

Інші два – це закон щодо реформування 
системи управління автомобільними до-
рогами та закон про зміни до бюджетного 
кодексу щодо удосконалення механізму 
фінансового забезпечення дорожньої галузі. 
Останній регламентує розподіл коштів із 
Дорожнього фонду: 60% на будівництво 
і ремонт доріг державного значення, 35% – 
місцевого значення та 5% – на фінансування 
безпеки дорожнього руху.

На думку аналітиків, законодавчі зміни 
стали переломним моментом для рефор-
ми дорожнього господарства. За словами 
експерта «Реанімаційного пакету реформ» 
Андрія Мартенса, саме зі створенням До-
рожнього фонду пов’язане оптимістичне 
майбутнє українських доріг.

Контроль та відповідальність
Дорожня децентралізація повинна роз-

поділити відповідальність за утримання 
українських доріг. Раніше єдиним цен-
тром прийняття рішень був «Укравтодор», 
який виступав і замовником, і виконавцем, 
і контролером дорожніх робіт. Згідно з но-
вою структурою, він залишиться тільки 
замовником, а підрядники для ремонту 
обиратимуться через відкриті тендери, на-
приклад ProZorro.

З наступного року «Укравтодор» утри-
муватиме лише 50 тис км доріг державного 
значення, а 120 тис км доріг місцевого зна-
чення буде передано на місцевий рівень. 

Регіональна влада самостійно визначатиме 
ділянки, що потребують ремонту, а також 
нестиме відповідальність за його якість.

Звісно, скептики зазначають, що місцеві 
чиновники можуть недбало поставитись до 
ремонту та «розпиляти кошти». Аби уник-
нути такої ситуації, створюються спеціальні 
механізми нагляду за дорожніми роботами. 

Дорожня децентралізація  
на практиці

Дорожній фонд запрацює в Україні 
з початку 2018 року, але додаткові фінансові 
стимули органи місцевої влади мають уже 
сьогодні. Йдеться про експеримент, у рам-
ках якого регіони отримують 50% від суми 
надпланових митних платежів для будівни-
цтва і реконструкції доріг. Ініціативу було 
запроваджено у 4 областях і місті Києві. За 
2015–2016 роки загальна сума надходжень 
від митних платежів на території регіонів 
склала 2,8 млрд грн. Найкращі результати 
показала Львівська область, до бюджету 
якої надійшло 1,2 млрд грн. Інші учасни-
ки експерименту також отримали значні 
надходження: Київ – 597,3 млн грн, Черні-
вецька область – 316,1 млн грн, Одеська – 
368,5 млн грн та Волинська – 115,7 млн грн. 
Зважаючи на такі успіхи, влада вирішила 
поширити цю практику на територію усієї 
України до 2018 року.

«Вона (ініціатива з митницею, – ред.) ство-
рює дуже потужну мотивацію місцевої вла-
ди і голів державних адміністрацій для того, 

щоб боротись із контрабандою і мати чітку 
мотивацію людей для того, щоб збільшува-
ти надходження від митниці», – підкреслив 
Президент України Петро Порошенко.

Ще однією можливістю для розшире-
ного фінансування доріг на місцевому рівні 
є механізм співфінансування.

Експерти зазначають, що поєднання 
державного фінансування та місцевих ініці-
атив здатні зробити в Україні якісні дороги.

«У 2015–2016 роках ситуація з фінансу-
ванням дорожнього господарства покра-
щувалася. Так, починаючи з 2015 року спо-
стерігався значний ріст видатків на дорожнє 
господарство. Якщо порівнювати 2015 з 2016 
роком, то обсяг виділених коштів зріс на 
173,7%», – запевняє аналітик Асоціації міст 
України Ігор Онищук.

Міністр інфраструктури Володимир 
Омелян розповідає, що у планах на 2017 рік 
виділити безпрецедентно велику суму на 
фінансування доріг – близько 35 млрд гри-
вень. Зокрема, в державному бюджеті пе-
редбачено 14,2 млрд грн, ще 20 млрд грн 
повинні скласти співфінансування з міс-
цевими бюджетами.

Варто пам’ятати, що якісні українські 
дороги – це передусім інвестиція в розви-
ток економіки країни. На думку експертів, 
кожен євро, який інвестується в дорожню 
інфраструктуру, дає 2,5 євро економічного 
зростання. Та найважливіше, що хороша 
дорога – це життя та безпека водіїв.

Матеріал Центру громадського мо-
ніторингу та контролю
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Уже понад 560 днів 
Україна не імпортує 
газ з Росії. А 31 трав-
ня Арбітражний 
інститут Торгової 
палати Стокгольма 
в окремому рішенні 
скасував умови газо-
вого контракту  
2009 року.

Що означає для України рі-
шення Стокгольмського арбітра-
жу, з’ясував Центр громадського 
моніторингу та контролю.

Кайдани газового 
контракту з Росією

У  2 0 0 9  р о ц і  т о д і ш н я 
прем’єр-міністр України Юлія 
Тимошенко підписала з Воло-
димиром Путіним газову угоду 
строком на 10 років, засновану 
на принципі «бери або плати». 
Відповідно до цього принци-
пу, «Нафтогаз» щороку мусив 
оплачувати 52 млрд кубів газу 
незалежно від того, чи взяла 
Україна цей обсяг. За даними 
«Нафтогазу», Україна оплачу-
вала більше, ніж споживала, 
і за вищою ціною, ніж решта 
європейських країн.

У квітні 2010 року Росія 
надала Україні знижку на газ 
в обмін на т.зв. «харківські уго-
ди» Януковича і Медвєдєва, які 
продовжили термін перебуван-
ня Чорноморського флоту РФ 
у Криму на 25 років. Після анек-
сії Криму в 2014 році Кремль 
односторонньо денонсував ці 
домовленості. Тож разом із Кри-
мом Україна втратила 100-до-
ларову знижку на тисячу кубо-
метрів російського газу.

Як свідчать дані «Нафтогазу», 
у 2010 році Україна імпортува-
ла з Росії 36,47 млрд м3 газу, 
у 2011 – близько 40 млрд м3, 
у 2012–33 млрд м3, а в 2013–
28 млрд м3, що майже удвічі 
менше зазначеного у контрак-
ті обсягу. Однак, відповідно до 
умов «бери або плати», україн-
ська сторона була змушена пла-
тити за недобір таку ж ціну, як 
і за спожитий газ. «Мільйони 
українців були пограбовані на 
мільярди доларів», – прокомен-
тував цю ситуацію Президент 
Петро Порошенко.

У 2014 році, після початку 
російської агресії проти Укра-
їни, співпраця з «Газпромом» 
стала неможливою і з еконо-
мічних, і з політичних причин. 
Президент закликав зробити усе 
можливе, щоб відмовитися від 
торгівлі з агресором і російсько-
го газу зокрема. Після звинува-
чень «Газпрому» у недоборі «На-

фтогазом» понад 29 млрд м3 газу 
українська та російська газові 
компанії подали зустрічні по-
зови до Арбітражного інституту 
Торговельної палати Стокгольма 
(Швеція). А 25 листопада 2015 
року Україна повністю відмо-
вилася від поставок «Газпрому».

«Нафтогаз» VS «Газпром»
Загалом НАК «Нафтогаз 

України» подав до Стокгольм-
ського арбітражу два позови 
проти російського «Газпрому», 
загальний обсяг компенсації 
яких складає 30,3 млрд доларів.

Перший позов  на  с у м у 
18 млрд доларів стосувався не-
справедливих умов поставок 
російського газу до України. 
Зокрема, «Нафтогаз» вимагав 
скасування принципу «бери або 
плати», а також перегляду ціни 
на газ, куплений з 20 травня 2011 
року до жовтня 2015 року.

У другому позові «Нафтогаз» 
вимагав від «Газпрому» компен-
сації в 12,3 млрд доларів за зрив 
транзитних домовленостей. Від-
повідно до інформації україн-
ської компанії, російська сто-
рона впродовж 2009–2013 років 
не надавала Україні транзитного 
мінімуму в 110 млрд м3. Річний 
обсяг транзиту складав у серед-
ньому 94 млрд м3. Також «На-
фтогаз» вимагав змінити роз-
рахунок транзитних тарифів 
відповідно до європейських 
стандартів та українського за-
конодавства.

31 травня цього року Ар-
бітражний інститут торгової 
палати Стокгольма у проміж-
ному рішенні майже повністю 

задовольнив позов «Нафтогазу» 
у першій справі.

Поразка «Газпрому» 
у Стокгольмі

Трибунал Стокгольмського 
арбітражного інституту повніс-
тю скасував умову «Газпрому» 
«бери або плати». Таким чином, 
Україна не повинна платити Ро-
сії «борг» за газ, який вона не 
споживала. Відповідні претензії 
містилися у зустрічному позові 
«Газпрому» (34,5 млрд дол.).

Крім того, арбітри задоволь-
нили вимогу «Нафтогазу» про 
перегляд ціни на поставку газу 
«Газпромом» відповідно до рин-
кових умов. Як пояснили в «Наф- 
тогазі», рішення зобов’язує 
«Газпром» відв’язати ціну на газ 
у контракті від кошика нафто-
продуктів. «За високої ціни на 
нафту це призводило до різкого 
зростання вартості газу», – за-
значили у держхолдингу. Тепер 
ціну на газ буде переглянуто від-
повідно до цін європейського га-
зового хабу. Щоправда, про який 
саме газовий торговий майдан-
чик йдеться, поки невідомо. Так 
само, як і неясно, за який період 
буде перераховано ціну.

«М и  н е  р о зра х у в а л ис я 
з «Газпромом» за газ, який бра-
ли в минулих періодах на суму 
(якщо прибрати відсотки) – 
приблизно 2,2 млрд дол. Зараз 
ми точно можемо сказати, що 
отримаємо компенсацію за ті 
обсяги газу, які ми оплатили, 
починаючи з 2014 року, коли 
ціна була вищою, ніж та ціна, 
яку зараз прийняв суд. Тобто ця 

цифра буде точно знижена», – 
розповів голова НАК «Нафтогаз» 
Андрій Коболєв, наголосивши, 
що конкретні суми можна буде 
розрахувати після остаточного 
рішення арбітражу.

Водночас він наголосив, що 
«газ, який ми відібрали і за 
нього не розрахувалися, не є 
штрафом».

Також Стокгольмський ар-
бітраж задовольнив вимогу 
«Нафтогазу» щодо скасування 
заборони на реекспорт росій-
ського газу. Це рішення є важ-
ливим для української сторони, 
оскільки дозволяє «Нафтогазу» 
перепродувати газ. У компанії 
зазначили, що таким чином «На-
фтогаз» може увійти в газовий 
ринок Європи і «за рахунок ре-
експорту розвивати торговельні 
операції з російським газом».

За словами експертів, хоч рі-
шення Арбітражного інституту 
є проміжним, але очевидно, що 
остаточний вердикт ґрунтува-
тиметься саме на ньому. Більше 
того, для України цей суд озна-
чає більшу енергетичну безпеку 
і звільнення від газового шанта-
жу з боку Росії.

«Це – важливий крок на шля-
ху до енергетичної безпеки. Мо-
сква вперше втрачає можливість 
використовувати газ як зброю 
політичного тиску та шанта-
жу», – підкреслив Президент 
Петро Порошенко, коментуючи 
рішення арбітражу.

За угодою між «Газпро-
мом» і «Нафтогазом», рішен-
ня Стокгольмського арбітра-
жу є остаточним і не підлягає 
оскарженню.

кінець газового шантажу: «нафтогаз» 
виграв позов проти «Газпрому»

Центри та бюро правової 
допомоги допомагають 
житомирянам відстоювати 
свої права

З 1 липня 2015 року у Жито-
мирській області запрацювало 
чотири місцеві центри з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги: у Бердичеві, Житомирі, 
Коростені та Новоград-Волинсько-
му. А з 1 вересня – 19 бюро пра-
вової допомоги. Центри та бюро 
правової допомоги надають до-
помогу по цивільним та адміні-
стративним справам за рахунок 
коштів Держбюджету.

За минулий рік та станом на 
14 червня 2017 року фахівці 
Центрів та бюро правової допо-
моги проконсультували 14 256 
громадян, із них 5 952 написа-
ли письмову заяву про надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги та отримали адвоката 
за рахунок держави.

Для кожного жителя Жито-
мирської області Центри та бюро 
правової допомоги єдина можли-
вість відстояти свої права. Адже 
дуже часто громадянам, які не 
мають коштів на послуги платного 
адвоката чи юриста, доводиться 
роками шукати правди, аби ви-
рішити свої проблеми. Але най-
страшніше так і не знаходити її.

Фахівці Центрів та бюро пра-
вової допомоги Житомирщини 
надають безкоштовні консульта-
ції кожному та забезпечують до-
ступом до електронних сервісів 
Мін’юсту.

Право на адвоката від дер-
жави мають: малозабезпечені; 
діти-сироти та діти, позбавлені 
батьківського піклування; бі-
женці; ветерани війни (у тому 
числі учасники АТО); інваліди; 
інші, відповідно до ст. 14 ЗУ «Про 
безоплатну правову допомогу».

Якщо у Вас виникла необхід-
ність у правовій допомозі, Ви 
можете прийти в бюро, зателе-
фонувати у місцеві центри з на-
дання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги (Бердичівський 
місцевий центр – м. Бердичів, 
вул. Чорновола, 9, тел.:(04143) 
4-14-42; Житомирський місце-
вий центр – м. Житомир, вул. Га-
гаріна, 47, тел.:(0412) 43-15-89; 
Коростенський місцевий центр – 
м. Коростень, вул. Сосновського, 
28-г, тел.:(04142) 5-09-45,49; 
Новоград-Волинський місцевий 
центр – м. Новоград-Волин-
ський, вул. Івана Франка, 31, 
тел.:(04141) 2-15-82, або ж за-
телефонувати на єдиний номер 
правової допомоги 0-800-213-
103, який працює цілодобово.

«Справедливість є!», – за-
певняють клієнти Центрів і бюро 
правової допомоги.

За інформацією регіональ-
ного центру з надання безо-
платної вторинної правової до-
помоги у Житомирській області

КолонКа
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Один з найвідомі-
ших українських бор-
ців греко-римського 
стилю, срібний при-
зер Олімпійських ігор 
2016 року, чемпіон 
світу та Європи Жан 
Беленюк не зміг заво-
ювати титул чемпіона 
України в Житомирі 
та здобути путівку на 
чемпіонат світу.

У п’ятницю, 9 червня Жан 
Беленюк, який виступає у ваго-
вій категорії 85 кг, без особливих 

проблем виграв два поєдинки на 
килимі житомирського ФОКу, 
але у фіналі поступився Олек-
сандру Шишману з Маріуполя. 
Вирішальний поєдинок обидва 
спортсмени провели на рівних, і 
жоден не зміг продемонструвати 
явної переваги. Але Шишман ви-
глядав трішечки впевненіше й у 
підсумку здобув перемогу.

Нагадаймо, що з 7 до 9 черв-
ня Житомир вперше приймав 
чемпіонат України з вільної та 
греко-римської боротьби, який 
був відбірковим етапом на чемпі-
онат світу. Килими ФОКу зібра-
ли найсильніших спортсменів 
зі всієї України. Присутній на 
турнірі і малинчанин Валерій 
Андрійцев, який зараз ще від-
новлюється після травми.

У словенському 
селі Предановці 
(кількість населен-
ня – близько 180 осіб) 
завершився чолові-
чий EuroHockey Club 
Challenge IV 2017, 
участь у якому впер-
ше взяв хокейний 
клуб «Старт» з Берди-
чівщини.

Ці змагання фактично – п’ята 
ліга Чемпіонату Європи з хокею 
на траві.

Бердичівляни вперше брали 
участь у такому престижному 
турнірі, здобувши право на це 
за підсумками минулорічного 
чемпіонату України. Нагадаємо, 
у сезоні 2015-2016 років наші зем-
ляки здобули срібло українського 
чемпіонату.

Поїздка до Словенії для 
«стартівців» виявилася більш 
ніж вдалою. Здобувши три 
впевнені перемоги у своїй 
підгрупі «В» над греками (4:0), 
словенцями (6:2) та мальтійцями 
(5:3), наші хокеїсти у фіналі зу-
стрілися з переможцями підгру-
пи «А» – фінською «Сейнейокі 
Юнайтед», де «каменя на камені» 
не залишили від суперника.

Надупевнена перемога 7:0, 
яка вивела підопічних тренера 

Василя Гарбуза до вищого за 
рангом дивізіону – EuroHockey 
Club Challenge IІІ. Правда, чи 
візьмуть участь у ньому «стартів 
ці» у наступному сезоні, зале-
жатиме від їхнього виступу у 
чемпіонаті України. Нагадаємо, 
що нині наші земляки у турнір-
ній таблиці чемпіонату України 
йдуть четвертими, відстаючи 
від потрібної другої сходинки 
на шість очок. До речі, кращим 
бомбардиром турніру у Слове-
нії став із 8 голами наш Дем’ян 
Мазуркевич.

Відзначимо, що у ці ж дні у 
Вінниці проходили змагання в 
EuroHockey Club Challenge I, у 
якому команда господарів – ві-
нницька «ОКС-ШВСМ» – не лише 
впевнено посіла перше місце, але 
й здобула права з наступного 
сезону виступати у найвищому 
хокейному дивізіоні Європи – 
«Трофі».

�� «Авангард» (Новоград-Волинський) – ФК «Бердичів» – 0:0
10 червня 2017 р. Новоград-Волинський. Стадіон «Авангард».
Арбітр – Ю. Горащук.

�� «Зоря» (Врублівка) – 
«Полісся» (Олевськ) – 0:4

10 червня 2017 р. Врублівка. 
Стадіон «Колос».

Арбітр – В. Тарасюк.
�� «Дангард» (Тетерівка) – 

«Звягель-2» (Новоград-Волин-
ський) – 3:3

10 червня 2017 р. Тетерівка. 
Стадіон «Фенікс».

Арбітр – Ю. Марков.
�� «Авангард-2» (Новоград-

Волинський) – «Оріон» (Нова 
Борова) – 0:0

10 червня 2017 р. Новоград-
Волинський. Стадіон «Морське».

Арбітр – А. Римчук.
�� «Технічнийліцей» (Чер-

няхів) – «Керамік» (Баранів-
ка) – 2:0

10 червня 2017 р. Черняхів. 
Стадіон «Колос».

Арбітр – І. Іванцов.
�� «Україна» (Радовель) – 

«Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 2:2
10 червня 2017 р. Радовель. 

Стадіон «Україна».
Арбітр – Д. Ступаков.

�� СК «Коростень» – «По-
лісся» (Ставки) – 1:0

10 червня 2017 р. Коростень. 
Стадіон «Спартак».

Арбітр – В. Дорошенко.

�� «Полісся» (Городниця) – 
«Звягель» (Новоград-Вол.) – 1:3

10 червня 2017 р. Городниця. 
Стадіон «Полісся».

Арбітр – Т. Панасюк.

Першість  
Житомирської області. 6 тур

кубок Житомирської області. 
1/2 фіналу. Перші матчі

Бердичівські хокеїсти виграли 
п’яту хокейну лігу Європи

Жан Беленюк програв фінал 
чемпіонату України з греко-
римської боротьби в Житомирі

рос-Чемпіонат 
Житомирської області. 6 тур

Турнірна таблиця станом на 10 червня

Турнірна таблиця станом на 10 червня

№ Команда І В Н П М О
1 «Техліцей» (Черняхів) 4 4 0 0 10-3 12
2 «Дангард» (Тетерівка) 6 3 1 2 12-10 10
3 «Тетерів» (Чуднів) 3 3 0 0 12-2 9
4 «Полісся» (Олевськ) 4 3 0 1 10-5 9
5 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 6 2 3 1 11-6 9
6 «Оріон» (Нова-Борова) 6 2 2 2 4-6 8
7 «Зоря-Енергія» (Романів) 4 2 0 2 7-6 6
8 «Керамік» (Баранівка) 5 2 0 3 12-9 6
9 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 4 1 1 2 4-6 4
10 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 6 1 1 4 5-13 4
11 «Україна» (Радовель) 6 1 1 4 9-17 4
12 «Зоря» (Врублівка) 6 1 1 4 6-19 4

№ Команда І В Н П М О
1 СК «Коростень» 3 2 1 0 8-4 7
2 «МАЛ» (Коростень) 3 2 1 0 3-1 7
3 «Полісся» (Городниця) 2 2 0 0 7-2 6
4 «Полісся» (Ставки) 3 2 0 1 4-1 6
5 ФК «Бердичів» 3 1 1 1 4-6 4
6 «Будівельник» (Гранітне) 4 1 1 2 4-6 4
7 «Фортуна» (Андрушівка) 4 1 0 3 4-8 3
8 «Авангард» (Нов-Волин.) 4 0 2 2 3-5 2
9 «Звягель» (Нов.-Волин.) 2 0 0 2 1-5 0

Пляжный этикет 
Поскольку лето в разгаре, я познакомлю 

вас с этикетом на пляже.
Вполне естественно, что на отдыхе 

вам хочется расслабиться. Но не 
думайте, что, уехав из родного 
города и попав в непривычное для вас 
окружение, не обязательно обращать 
внимание на свои манеры. Наоборот, 
теперь они особенно важны, и, чтобы 
не испортить отдых другим людям, не 
стоит забывать о правилах приличия 
и границах свободы.

Пляж. В наше время каждый 
уважающий себя человек уже знает, 
что на пляже не следует мусорить, 
разрешать детям громко кричать, 
бросать в посторонних мячом. Полезно 
помнить и о том, что ваша собачка 
не должна стряхивать с себя воду на 
других отдыхающих. Не прыгайте в воду 
прямо перед заходящим купальщиком, 
а также перед лицом плывущего 
человека. Разочарованием пляжа бывает 
магнитофон или магнитола в машине. 
Ни в коем случае нельзя забывать об 
окружающих. Владелец аудио-техники 
на просьбу «сделать тише» обязан 
максимально приглушить звук.

Это были общие и всем известные 
правила, а сейчас более подробно 
о пляжах. Поскольку для жителей Украины 
теперь открыт отдых в странах Европы, 
нужно помнить главное, что частные 
отельные пляжи там запрещены (и пляж 
как в привычных Турции и Египте вам не 
найти). Поэтому сейчас подробнее об 
общественных пляжах и поведении там, 
дабы не испортить мнение об украинцах.

Не для кого не секрет, что пляжи 
бывают семейные или общие, так же 
есть пляжи-топлесс (где девушки могут 
загорать без верхней части купальника), 
нудистские (здесь полагается находиться 
без одежды вообще) и раздельные для 
мужчин и женщин. В зависимости от 
типа пляжа, который Вы выберете, 
зависит и Ваш «дресс-код» на нем.

– Для своего морального комфорта 
и блага окружающих рекомендуется 
за пару недель до отпуска немножко 
«подрумяниться», прополоть пару 
грядок в огороде или сходить в солярий 
и, само собой, сделать депиляцию. В том 
числе зоны бикини, чтобы не «вгонять 
в краску» отдыхающих.

– Приходить на пляж при полном 
марафете – это давно не модно. 
Максимум, разрешается водостойкая 
тушь для ресниц и крем «до» 
и «после» загара, а самые стильные 
могут сделать перманентный макияж, 
за месяц до отдыха!

– Не стоит пытаться втиснуться или 
расположиться рядом с шезлонгами. 
Люди, которые их оплатили, имеют 
полное право располагаться на них 
с комфортом и не нервничать, каждый 
раз вставая и пытаясь не наступить 
вам на голову.

Продолжение в следующем номере.

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

КолонКа
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ПОТРІБНІ ВХІДНІ ДВЕРІ?
КУПУЙ ВИГІДНО ЗІ СКЛАДУ!

БІЛЬШЕ 100 МОДЕЛЕЙ В НАЯВНОСТІ!

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

сервіс

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ

РЕМОНТ ПОБУТОВОЇ
ТЕХНІКИ

(0412) 46-86-65
(096) 20-36-222
(093) 30-36-222
(066) 20-36-222

(097) 648-48-97
керівник

сонячні конвектори Vaillant

Котли  твердопаливні,
газові, електричні.

Труби, радіатори.

Насоси, фільтри.

Монтаж та
обслуговування.

www.teplosystem.com.ua

м. Житомир, вул. Вокзальна, 17
(0412) 44-54-56 - магазин, бухгалтерія
(0412) 44-71-08 - сервіс та обслуговування
(067) 738-67-35 - директор
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Зона відпочинку:  
обираємо балкон для 
приватного будинку

Сьогодні вже складно 
уявити собі сучасну будів-
лю без балкона або лоджії. 
Вони формують і при-
крашають вигляд всього 
будинку. До того ж їх наяв-
ність робить життя ком-
фортнішим.

Проектуючи балкон будинку, важливо 
обрати найбільш правильне та прийнятне 
рішення з визначенням матеріалу, з якого 
він буде виготовлений, але важливим є і 
правильність вибору типу балкона.

Є три основних типи конструкцій:
�� Прибудований тип балконів. Один 

з найперспективніших і зручних у будівни-
цтві з кількох причин: невисокі фінансові 
витрати, кріплення до стін виконується 
за допомогою консолей, які частину на-
вантаження беруть на себе. Точковий фун-
дамент, який використовують для таких 
типів конструкцій, поглинає іншу частину 
механічних навантажень.

�� Приставні типи балконів. Викорис-
товуються в конструкції малоповерхових 
будівель і в перших двох поверхах багато-
поверхових. Облаштування такого балкона 
вимагає вільного простору для монтажу 
точкового фундаменту та опор, які в рівній 
частині розподілять механічне наванта-
ження. Балкони такого типу відрізняються 
надійністю в експлуатації.

�� Навісні типи балконів. За допо-
могою спеціальних кріплень на фасадній 
частині будинку виконуються монтажні ро-
боти. Балкони таких типів можуть встанов-
люватися практично на всіх типах будівель.

Також лоджії і балкони поділяють на 
два види: відкриті і закриті. Класифікуючи 
конструкції, варто згадати про типах бал-
конів і лоджій за національними ознаками, 
найпопулярнішими є італійські, шведські, 
іспанські, французькі та американські.

Цегляний або дерев’яний  
будинок з балконом

Забудовники нерідко роблять вибір на 
користь екологічно чистих матеріалів, і це 
абсолютно правильне рішення з багатьох 
причин.

Якщо обирати саме з цих двох мате-
ріалів (цегла чи деревина), то необхідно 
враховувати такі моменти:

Для яких цілей буде використовуватися 
будинок.

Як часто будинок буде експлуатуватися 
як житло.

Фінансові можливості забудовника.

Цегляні будинки зустрічаються зна-
чно рідше, ніж зібрані з бруса, або ін-
шого схожого матеріалу. До дерев’яного 
будинку прибудовувати цегляний балкон 
недоцільно, до того ж більшість будівель-
них компаній пропонують будівлі з уже 
готовими балконами.

Інша справа, якщо замовник зупинить 
свій вибір на котеджі, які в більшості ви-
падків виготовляються з цегли. Балкон з 
цегли в таких будівлях є більш прийнят-
ним  варіантом.

Простий варіант: будинок  
з мансардою та балконом 
навісного типу

Використовуючи горищні приміщення, 
мешканці мають можливість розширити 
своє житло для обладнання додаткових 
кімнат. Прибудований балкон здатний 
збільшити кількість кімнат, особливо в 
тих будинках, де важливий кожен метр 
корисного простору.

Балкони навісного типу в цьому випадку 
є прийнятним варіантом для будинків з 
мансардами.

Для максимальної надійності найкра-
щим варіантом є винесення потрібного 
простору в ході монтажних робіт міжповер-
хових перекриттів. Часто для монтажу стін 
використовують «затиснуті» у фронтонах 
бетонні плити. При цьому є можливість 
капітально утеплити балкон.

Для дерев’яних будинків з мансардами 
цей варіант непридатний, конструкцію бал-
конів у цьому випадку кріплять на брусах 
великого перерізу, які виступають зі стін. 
Використання консолей у будинках зі спо-
чатку запланованими холодними горищами 
вимагає часткового розбору будівель для 
змін кроквяної частини.

Балкон-лоджія у фронтоні, 
вбудований варіант

Якщо стіни в приміщенні не розрахо-
вані на значні навантаження, при цьому 
відсутня можливість змонтувати додаткові 
опори, найбільш прийнятним варіантом 
є облаштування балконом-лоджією вбу-
дованого типу. Для цього буде потрібно 
зрушити частину фронтону вглиб ман-
сарди, що спричинить зменшення площі 
верхнього поверху.

Ідеальним рішенням обладнання на 
горищному приміщенні балкона-лоджії 
є висування за межі стіни покрівельного 
матеріалу з посиленням перекриттів кон-
солями. У цьому випадку фронтон не від-
різняється від рівня стіни, «висувається» 
майданчик, яка не впливає на зменшення 
площі інших приміщень.

Проектуючи каркасні будинки, можна 

заздалегідь спланувати установку ви-
носного або вбудованого типу балко-
на-лоджії. Прибудовуючи додатково на 
першому поверсі веранду, можна ви-
користовувати несучі опори для обла-
штування виносних балконів. У цьому 
випадку «жертвувати» розміром верхніх 
приміщень не потрібно.

Особливості облаштування балкона 
такого типу

Вбудований варіант не завжди є відпо-
відним рішенням для будівель зі стінами, 
які виготовлені з матеріалу, нездатного ви-
тримати великі механічні навантаження.

Проектуючи балкони в будинках з таки-
ми технічними характеристиками, важливо 
правильно визначити тип матеріалу, розмі-
ри і вагу всієї конструкції, це найважливіша 
особливість такого варіанту.

Якщо маса балкона має обмеження, такі 
приміщення  придатні лише для теплих 
періодів року, бо утеплення стін там прак-
тично відсутнє.

Балкон на мансарді в схилі покрівлі
Відсутність фронтонів у дахах шатрового 

і вальмового типу змушує багатьох власни-
ків будинків використовувати в мансарді 
монтаж балконів у площині ската або ви-
конати монтаж шляхом виведення його за 
межі схилу.

Перший варіант являє собою тип бал-
кона з перилами в бічній і передній частині 
конструкції. Їх початком служить покриття 
даху, а сам балкон являє нішу, що особливо 
нагадує конструкцію лоджії. Мінусом цього 
типу балкона є скорочення площі мансарди. 
Монтаж балкона вимагає змін кроквяної 

частини шляхом установки додаткового 
фронтону тих розмірів, які використовує 
конструкція.

Залежно від матеріалу, з якого виконано 
будівлю, можна використовувати в схилі 
покрівлі навісний тип балкона. Якщо як 
перекриття використовують бетонну пли-
ту, спочатку при зведенні будинку можна 
«висунути» потрібну за розмірами частину. 
Вона «слугуватиме» основою для облашту-
вання в схилі мансарди навісного балкона.

Французький балкон  
або вікно-трансформер

Використання склопакетів, спеціально 
виготовлених для облаштування балко-
нів, є одним з найпростіших варіантів 
монтажу в схилі покрівлі. Мінусом кон-
струкції є обмежені розміри приміщення, 
але безсумнівний плюс – все приміщення 
має захист від несприятливих погодних 
умов, і являє собою оглядовий майданчик 
звичайного балкона.

Конструкція отримала назву «французь-
кий балкон» через розмиті кордони (коли, 
не встигнувши початися, приміщення вже 
закінчується невеликим виступом біля две-
рей, що дозволяє всього лише постояти на 
цій малій ділянці).

Конструкція вікна виготовлена з двох 
секцій, які дозволяють при «висуванні» 
нижньої частини вперед виконувати функ-
ції перил, в той час як верхня є навісною 
частиною. Склопакети мають стандартні 
розміри, але встановлюючи їх одночасно 
декілька, можна збільшити розміри бал-
конного приміщення до необхідних.
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3-кімнатна, Центр
813 158 грн

dom.ria.com/id/13247519
Катерина

площа: 56 м²/-/-
поверх: 4/5, цегла
Перепланування, хороший
ремонт, зручне місце
розташування.

(063) 292-46-77

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

2-кімнатна, Центр
710 526 грн

dom.ria.com/id/13204966
Інна

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

(063) 482-88-74

перевірена квартира

22 фото
 на сайті

3-кімнатна, Богунія
786 842 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

3-кімнатна, Центр
828 947  грн

dom.ria.com/id/12277421
Валентина

площа: 55.42/43/5 м²
поверх: 4/4, цегла
Ремонт, нові колонка, труби,
кахель, склопакети, дах.

(097) 397-03-29

перевірена квартира

23 фото
 на сайті

1-кімнатна, Польова
421 053 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

2-кімнатна, Корбутівка
707 895 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
471 053 грн

dom.ria.com/id/13383711
Алла

площа: 32/18.6/5.6 м²
поверх: 8/9, цегла
Вікна у двір, ліфт, бойлер, вихід
з кухні на лоджію.

(093) 996-76-99

перевірена квартира

16 фото
 на сайті

2-кімнатна, Польова
657 895 грн

dom.ria.com/id/13217671
Тетяна

площа: 44/27/10 м²
поверх: 5/5, панель
Ремонт, не кутова, авт. опалення,
МПВ, балкон утеплений,
вбудовані меблі.

(093) 089-11-25

перевірена квартира

30 фото
 на сайті

1-кімнатна, Центр
657 895 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

3-кімнатна, Центр
1 092 105 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

141
перевірена
квартира 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°360°360°
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на Житомирщині 
розпочалася пора партійного 
«рекрутінгу». ну, а що далі?

Микола Корзун

У розпал літа, коли 
політики збирають-
ся у відпустки, про 
активізацію партій, 
поїздки їх лідерів 
у регіони України  
зазвичай говорити  
не доводилося.

Однак у 2017-у році ситуація 
інша. Парламент, хоча й працює, 
але усім зрозуміло, що це – на 
«послєднєм іздохє». 7 червня 2017 
року, коли під стінами Верховної 
Ради стояв двадцятитисячний 
мітинг, який вимагав припини-
ти підготовку до продажу укра-
їнських земель, до людей ніхто 
не вийшов. Львівський парубок 
Андрій Парубій, якого перед 
тим хтось знічев’я назвав Каме-
нярем, так і не посмів зустрітися 
із народом, іменем якого щодня 
освячує роботу напівживої Вер-
ховної Ради.

Це те літо, коли  
не до відпочинку?

Парламент – не єдиний при-
клад глибокої політичної кризи 
в Україні. Але – найголовніший. 
Тому партії, які до нього потра-
пили, а ще більше – ті, що не 
змогли, сьогодні намагаються 
увімкнути «друге дихання» у свої 
партійні проекти, налаштовую-
чи їх на бойовий і передвибор-
чий порядок. Хоча помітно, що 
в Україні почастішали випадки 
виступів політологів-експертів 
з приводу того, що вибори до 
парламенту (так само як і пре-
зидентські) відбудуться точно за 
графіком – у 2019 році. Проте, як 
дожити і яким чином витерпі-
ти хаос і свавілля, що чиняться 
у державі, ніхто із придворних 
«експертів» не пояснює. Ніхто 
не каже, як бути із війною, бо 
виходить, що, якщо вибори бу-
дуть «по графіку», то війна до 
2019 року точно не завершиться. 
А це як мінімум 1000 загиблих 
воїнів, тисячі поранених і скалі-
чених. Хтось ладен чекати 2019-го 
року? Хтось дослухатиметься до 
прогнозів «експертів»?

Тому й поспішають партій-
ні емісари розбудовувати ряди 
своїх партійних структур, які 
відповідатимуть вимогам вже 

трохи заяложеного гасла «про 
нові обличчя у політиці». Тому 
впродовж травня 2017 року на 
Житомирщині висаджувалися 
«десанти» декількох команд, що 
збираються у похід на найближ-
чих парламентських виборах. 
Найвідомішим зібранням від-
значилася поки що маловідома, 
але (згідно з легендами, що над-
ходять зі столиці) потенційно 
наймогутніша за матеріальними 
статками партія Сергія Тарути. 
Сам Тарута із невеликим «по-
штом» прибув до Житомира, 
де провів ряд «хрестоматійно-
протокольних» зустрічей-пре-
зентацій. Можна цілком точно 
назвати приїзд олігарха своє-
рідною «розвідкою боєм», хоча, 
звісно, до «боїв» партійцям Сер-
гія Тарути ще ранувато ставати – 
немає ані штабу, ані розвідки, 
ані «обозу». Немає найголо-
внішого – партійців, які точно 
знали б свій «маневр». Якщо ще 
точніше – Сергій Тарута і його 
«зіркові» партнери поки що так 
і не оприлюднили програмні 
засади майбутнього партійного 
утворення. Зрозуміле прагнення 
старожилів української політи-
ки – піти навпростець, шляхом 
рейдів регіонами держави, зі-
брати партійний «кістяк», який, 
власне, й розпочне похід до но-
вого парламенту.

Трохи іншим шляхом йдуть 
сьогодні інші піонери укра-
їнського політичного просто-
ру – «Рух нових сил» та партія 
«За життя». В обох випадках лі-
дери та фронтмени розпочали 
активну медійну «артпідготов-
ку». «Рух нових сил» на чолі із 
Михеїлом Саакашвілі (той, що 
був губернатором Одещини) 
активізувався на майданчику 
телеканалу «ZIK», а один із спів-
засновників партії «За життя» 
Вадим Рабинович "не злазить" 
із «112-го каналу». У регіонах ці 
партійні «товариства» поки що 
активних дій не розпочинали, 
однак «нові обличчя», напри-
клад, від «Руху нових сил» на 
Житомирщині почали виринати. 
В основному, на рівні соціальних 
мереж, поки що використовуючи 
ту ж таки тактику «розвідки». 
Щодо прихильників Рабинови-
ча – Мураєва, то Житомирщи-
на поки що їхнього офіційного 
представництва не оприлюдни-
ла, хоча точно відомо, що підбір 
«команди» активно проводить-
ся. У цьому ж списку «новачків» 
українського політикуму вже 
зовсім скоро (залежно від рівня 

політичної напруги в україн-
ському суспільстві) має з’явитися 
нова «партія влади», оскільки ні 
«Фронт змін», ні порошенківська 
«Солідарність» підтримати ни-
нішню українську владу під час 
чергового (позачергового) походу 
до парламенту вже не зможуть. 
Поки що над створенням нової 
«партії влади» працюють кращі 
мізки Адміністрації Президен-
та, але у «регіонах» у середови-
щі значної кількості депутатів 
уже стала відчутною тенденція 
до того, щоб дистанціюватися 
щонайменше від БПП «Солідар-
ність». Швидше за все, до нового 
провладного партійного утворен-
ня старих, і вже замурзаних полі-
тичним брудом «бепепешників» 
не братимуть, а віддаватимуть 
перевагу новобранцям із числа 
моральних авторитетів. Тож мо-
ральні авторитети вже невдовзі 
проходитимуть випробовування. 
Від «Народного фронту» зали-
шилася лише нафталінова назва, 
а також партійні офіси та списки 
активістів, здатних у потрібну 
«мить» відгукнутися на заклик 
до мобілізації. Що й казати, у но-
вих провладних партійних ново-
утворень точно не бракуватиме 
коштів, адже охочих профінан-
сувати свій порятунок у провлад-
ному таборі української політики 
сьогодні вистачає.

Чи вдасться  
у 2017–2019 роках повторити  
комбінацію 1999-го?

До речі, нинішня ситуація 
певним чином нагадує 1999-й рік, 
коли Леонід Данилович вдруге 
замахнувся на президентство 
і підопічні тут же створили 
для цього нову ударну партій-
ну силу – «Демсоюз». Тодішні 
провладні організації НДП (На-
родно-демократичної партії) од-
разу включили «зелене світло» 
«демсоюзівцям», які, слід віддати 
належне, спрацювали на повну 
силу. Чи зможе в Україні майже 
через два десятки років відбутися 
«дежавю», яке змушене буде пере-
креслити надбання двох Майда-
нів і спрацювати в умовах війни? 
Тим паче, що новий партійний 
«новачок» від владного табору 
змушений буде повністю перегра-
вати вже досвідчених гравців від 
«Батьківщини», «Опозиційного 
блоку», Радикальної партії Ляш-
ка та «Самопомочі», які разом із 
«громадянськими позиціями», 
«укропами», «краями» та «дема-
льянсами» сьогодні знаходяться 

далеко не у кращому стані. При-
наймні, на Житомирщині – точно.

Отож, поїздки політиків най-
ближчим часом до Житомира та 
у найбільші міста області тільки 
пожвавляться. Хтозна, наскіль-
ки серйозно лідери «рухів нових 
сил» та нових партій оцінюють 
драматизм ситуації в Україні. 
Від адекватності такої оцінки 
залежить не стільки стратегія, 
скільки тактика партійної робо-
ти «на місцях». Те, що банальний 
пошук «фігур» та «авторитетів» 
в областях не дасть бажаного 
ефекту, доводити не варто, оскіль-
ки партія може сподіватися на 
увагу до себе і своїх намірів лише 
у випадку активної партійної ро-
боти. Тим паче, що приводів для 
такої роботи в Україні точно не 
бракує. Розпочатий Аграрною 
партією та «Батьківщиною» рух 
проти поспішного розпродажу 
сільськогосподарських земель є 
лише вершиною «айсберга» тих 
проблем, які ледь не щодня допі-
кають кожному мешканцю Укра-
їни. За «бортом» суспільної уваги 
поки що опинилися комунальні 
тарифи, але восени вони можуть 
спалахнути потужним вогнем 
народного невдоволення. Втім, 
спалахнути в Україні може що 
завгодно, а тому партійні «вожді» 
мали б врахувати градус напруги 
у суспільстві для того, щоб сце-
нарій розвитку подій у державі 
йшов не за найгіршим сценарієм.

Годі говорити про те, що еле-
ментарною вимогою підготовчого 
періоду напередодні будь-яких 
виборів є навчання партійців, 
якщо такі у партій і «рухів» уже 
є. Причому наголос у навчанні 

варто робити не лише на підго-
товку членів виборчих дільниць 
і спостерігачів, а найпершим чи-
ном – на агітаторів-комунікаторів, 
з чим у партій завжди виникає 
чимало проблем. Якщо ж уже не-
забаром у парламенті все ж таки 
будуть ухвалені зміни до вибор-
чого законодавства, які зведуть 
політичну рекламу на телебачен-
ні та біг-бордах до певного міні-
муму, роль людського фактору 
під час майбутніх виборів лише 
зросте. Однак усе це зможе «від-
бутися» лише за умов відчутної 
активізації організаційно-пар-
тійної роботи на рівні «партій-
них низів». Тож лише наїздами 
із мобілізаційними завданнями 
тут обмежуватися не можна. 
Тим паче, якщо врахувати, що 
передвиборча готовність може 
у будь-який час стати головною 
«вимогою часу».

На завершення такого огля-
дового матеріалу не зайве було б 
звернутися до зовсім свіжого дос-
віду далекої від України Фран-
ції, де щойно відбувся доволі 
феноменальний «вибух» попу-
лярності нової політичної партії, 
яка підтримувала новообраного 
президента Еммануеля Макро-
на. Суть французького феноме-
ну ще будуть вивчати, але вже 
сьогодні зрозуміло, що «новий 
рух» у Франції здобув очевидний 
успіх не стільки завдяки прези-
дентству свого лідера, скільки 
запровадженню нових, хоча на-
справді давно відомих форм та 
методів партійної роботи. До 
речі, відомих і апробованих не-
одноразовими виборчими бата-
ліями і в Україні.
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Дмитро Соколов

У літньому амфітеат- 
рі «Ракушка» 10 червня 
відбулося грандіозне 
«Свято дитинства», яке 
маленьким житомиря-
нам подарували газета 
«20 хвилин» спільно 
з партнерами.

Дитинство – неповторна пора, 
а завдання дорослих – зробити 
так, щоб ця пора була щасливою. 
Саме тому газета «20 хвилин» разом 

з друзями вже сьомий рік поспіль 
дарує дітлахам незабутній карна-
вал емоцій, вражень і подарунків – 
«Свято дитинства».

Цьогоріч завдяки конкурсам 
і лотереї було розіграно сотні най-
різноманітніших призів, а святкову 
атмосферу дарували цікаві виступи 
творчих і спортивних колективів.

Зокрема, запальні танці, кот-
рі не залишили байдужими ні-
кого і змусили підтанцьовувати 
ледь чи не весь зал, дарували зі 
сцени вихованиці спортивного 
клубу «Yessport» і школа східного 
танцю Олександри Ковальової 
«Amberly Hall».

Поруч з витонченими тан-
цівницями свою майстерність 
демонстрували вихованці шкіл 

єдиноборств, де юнаки й дівчата 
вражали присутніх не лише від-
точеними техніками та фізичною 
підготовкою, а й силою духу. Так, 
на «Святі дитинства» маленьких 
житомирян дивували й мотиву-
вали займатися спортом вихованці 
спортивного клубу «Samurai», клу-
бу карате-до «Додзе» та спортив-
ного клубу карате «Satori».

Не обійшлося цьогоріч і без 
вокальних номерів від музич-
ної майстерні «Aмадеус». Пісні 
гостям свята дарували лауреат 
і переможець всеукраїнських 
конкурсів Альбіна Черкавська 
та вихователь з міжнародною 
практикою, лауреат міжнародних 
конкурсів Марина Червінська.

Чи не найбільше радості ма-

лечі подарували конкурси, влаш-
товані партнерами свята. Зокре-
ма, генеральний партнер заходу 
«Центр Утеплення» підготував 
для дітлахів конкурс «Першо-
відкривач», у рамках якого учас-
ники малювали на величезних 
надувних кулях різноманітних 
тварин і рослин, «заселяючи» 
таким чином власну «планету». 
У результаті всі без винятку отри-
мали цінні подарунки від «Цен-
тру утеплення».

Конкурс на уважність під на-
звою «Вухо, горло, ніс» подарував 
ексклюзивний партнер свята – ма-
газин іграшок «Grand Toys». Під час 
гри учасники повинні були не лише 
слухати ведучого, котрий називав 
частину тіла, яку потрібно закрити 
рукою, а й бути уважними, адже 
ведучий постійно старався збити 
дітлахів «з пантелику» і заплута-
ти. Для кожного малюка, який взяв 
участь у конкурсі, «Grand Toys» під-
готував іграшку, тож кожен лишив-
ся задоволеним.

Не менш цікаву гру запропо-
нував партнер свята компанія «Те-
леконтакт», влаштувавши естафету 
«Сороконіжка», у якій дві великі 
команди малюків училися взаємо-
діяти разом. Усі учасники отримали 
подарунки від «Телеконтакту».

А от конкурс від мережі аптек 
«Первоцвіт Фарм» був на дрібну 
моторику – учасники на швид-
кість складали ланцюжки з при-
щіпок. Представник мережі «Пер-
воцвіт Фарм» вручив учасникам 
смачні і головне – дуже корисні 
подарунки – вітаміни.

Але як же на сімейному святі 
без конкурсів, де змагалися ціли-
ми родинами? Саме такі ігри під-
готували партнери заходу магазин 
«Добрий господар», морозиво 
«Ласунка» та газета «Трудоустрой-
ство». Під час конкурсів від цих 
партнерів дітлахи змагалися на 
сцені пліч-о-пліч зі своїми татами 
й матусями, і разом з ними здо-
бували цінні призи.

Конкурс на креативність «Ро-
машка» влаштував інформацій-
ний партнер Рекламне Агенство 
«КРАН» – п’ятеро учасників вико-
нували завдання, які були написані 
на «пелюстках» – читали вірші, ви-
словлювали за допомогою жестів 
емоції тощо. Жоден малюк не пі-
шов зі сцени без подарунку.

Ну й «смачний»конкурс подару-
вав партнер свята «Coca-Cola Бевер-
джис Україна» – діти наввипередки 
пили сік через соломинку.

А от офіційний партнер свята 
Житловий район «Тетерівський 
бульвар» розважав малечу і прово-
див конкурси на своїй промо-зоні, 
і вже там дарував не лише незабутні 
враження, а й подарунки.

Протягом усього свята атмосфе-
ру веселощів і драйву створював ве-
дучий заходу Олег Рогов, котрий не 
залишав сцену, спілкуючись з ма-
лечею, а також проводив конкурси 
та розіграші.

Та все ж чи не найбільше при-
зів було розіграно під час лотереї. 
Розіграші відбувалися протягом 
усього свята, тож щоразу, поки 
обертався лототрон, дітлахи та 
їхні батьки, затамувавши подих, 
стежили за виграшними номера-
ми, котрі були вказані у білетах. 
Варто відзначити, що білети-ло-
тереї газета «20 хвилин» розіслала 
всім дитячим садочкам і школам 
міста, щоб кожен малюк мав наго-
ду не лише розважитися на святі, 
а й виграти подарунок. Цьогоріч 
головними призами від організа-
торів стали великий іграшковий 
ведмідь і велосипед.

Щасливою власницею м’якої 
іграшки стала маленька житоми-
рянка Єва, котра прийшла на свято 
з мамою Веронікою.

«За чотири дні Єві виповнить-
ся 6 років. Про свято ми дізналися 
в дитячому садочку, де нам розда-
вали квиточки. Враження просто 
неймовірні! Я дивлюся в очі доньки 
і бачу, що вона щаслива. Вона дуже 
чекала на це свято», – ділиться мама 

маленьким житомирянам 
подарували грандіозне 
«Свято дитинства»

10 червня об 11.00
Шодуарівський парк,
літній амфітеатр «Ракушка»

ОрганізаторУ програміУ програмі

тел.: (0412) 41-40-19, (0412) 41-44-30

ПАРТНЕРИГЕНЕРАЛЬНИЙ 
ПАРТНЕР

ЕКСКЛЮЗИВНИЙ
ПАРТНЕР

ОФІЦІЙНИЙ
ПАРТНЕР

виступи різних колективів
СУПЕРОВІ майстер-класи
конкурси, розваги
Розіграш подарунків по квитку
СОТНІ ПОДАРУНКІВ! 

 Цьогоріч завдяки конкурсам і лотереї було 
розіграно сотні найрізноманітніших призів
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переможниці Єви. Пані Вероніка 
розповіла, що вони з донькою на 
пару хвилин відлучалися, і малень-
ка Єва переживала, що пропустить 
розіграш, бо дуже хотіла виграти 
якийсь приз.

«Єва виграла, ще й такого не-
ймовірного подаруночка! Ми щас-
ливі, адже коли щасливі діти – щас-
ливі й батьки», – підсумувала мама.

Ну а головний приз свята – су-
часний дитячий велосипед діс-
тався п’ятирічній Крістіні. На той 
момент, коли з лототрону дістали 
щасливий квиточок, у залі була 
тільки бабуся переможниці, якій 
родина, зневірившись у шансах пе-
ремогти, доручила все ж дочекати-
ся кінця свята. І, як виявилося, не 
дарма. Ведучий Олег Рогов дочекав-
ся, поки Крістіна разом з мамою 
і маленьким братиком повернуться 
до «Ракушки», щоб особисто вру-
чити щасливиці її приз.

«Сьогодні ми практичного жод-
ного подарунку не виграли і вже 
навіть пішли додому. Наша доня 
досі не може повірити, що вона ви-
грала», – ділиться мама Аня.

Однак самою лише сценою 

літнього амфітеатру свято не об-
межилося – навколо «Ракушки» 
розташувалися безліч локацій, де 
гості заходу могли розважитися, 
погратися в різноманітні ігри та 
з’їсти щось смачненьке. Так, учас-
никами свята також стали дитячий 
клуб «АВС», дитяча студія розвит-
ку «Smart Club», дитячі розваги 
«Лондон клуб», фірма з організації 
свят «Пломбір», спортивний клуб 
«Додзе», дитячий клуб «Амадеус», 
спортивний зал «Yessport», спортив-
ний клуб карате «Satori», магазин 
іграшок і канцелярських товарів 
«CUBI», ФОП «Комінарець», таксі 
«Пілот», робота за кордоном «Work 
express Еurope», центр раннього 
розвитку дітей «Капітошка».

Протягом усього заходу най-
яскравіші моменти та емоції «ловив» 
фотограф Олександр Карнаухов, тож 
свої фото ви зможете знайти на на-
шому сайті zt.20minut.ua.

Організатор «Свята дитинства» 
газета «20 хвилин» дякує усім, хто 
долучився до заходу і розділив 
з нами цю радість – дарувати щас-
тя дітлахам, адже творити добро 
разом – легко і весело!

 Головний приз свята – сучасний дитячий 
велосипед дістався п’ятирічній Крістіні

 Конкурс на креативність «Ромашка» –  
жоден малюк не пішов зі сцени без подарунку

 Запальні танці, котрі не залишили байдужими 
нікого, змусили підтанцьовувати ледь чи не весь зал

 Вихованці шкіл єдиноборств вражали 
присутніх не лише відточеними техніками  
та фізичною підготовкою, а й силою духу

 Протягом свята діти разом з батьками мали нагоду 
взяти участь у конкурсах і виграти цінні призи
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александр вилкул: Принятый радой  
закон об экспортной пошлине на металлолом поможет 
сохранить десятки тысяч рабочих мест в металлургии

Будинок військовослужбовців залишають 
без світла через борги Міністерства оборони

Верховная Рада 
приняла закон №6382, 
которым на два года 
продлевается дей-
ствие экспортной 
пошлины на металло-
лом в размере 30 евро 
за тонну.

По итогам голосования со-
председатель фракции «Оппо-
зиционного Блока» в парламенте 
Александр Вилкул сказал:

– Я 20 лет проработал в про-
мышленности и с уверенностью 
могу сказать – если бы Верховная 
Рада позволила беспошлинно 
вывозить металлолом, то зарпла-

той и работой были бы обеспе-
чены металлурги других стран, 
а наши – оказались бы на улице, 
остановились бы заводы.

Он подчеркнул:
– Нельзя допустить, чтобы 

Украина превратилась в сырьевой 
придаток и от нас вывозили метал-
лолом, зерно, а продавали нам уже 
готовую продукцию по более высо-
кой цене. Украинская экономика 
должна зарабатывать и за счет этого 
расти зарплаты и пенсии.

– Принятый законопроект на-
ходится в рамках разработанной 
нами комплексной программы 
Новой Индустриализации по 
поддержке промышленности, – 
сказал Вилкул.

Такой подход соответствует 
мировой практике. Например, 
в Китае, а в Казахстане вообще 

действует полный запрет на экс-
порт металлолома. Десятки стран 
устанавливают ограничения для 
вывоза металлолома, чтобы под-
держать свою промышленность.

Это решение стратегически 
важно, потому что срок действия 
увеличенной пошлины на экс-
порт металлолома истекает в 
сентябре 2017 года.

В 2015 и 2016 годах из-за того, 
что экспортная пошлина не дей-
ствовала, многие украинские ме-
таллургические предприятия 
уже простаивали из-за нехватки 
металлолома.

– А ведь благодаря работе 
ГМК государство получает мил-
лиарды долларов в виде налогов, 
наполняются бюджеты всех уров-
ней, выплачиваются зарплаты и 
пенсии, – сказал Вилкул.

Анастасія Кузьмич

Мешканці будин-
ку особового складу 
1\304 уже кілька років 
у списку боржників 
«Житомиробленер-
го», хоча регулярно 
сплачують за світло. 
А нещодавно до них 
почали застосовувати 
санкції – протягом 
кількох годин мешкан-
ці сиділи без світла.

У домоуправлінні розводять 
руками – рахунки арештовані, 
в обленерго погрожують: не буде 
грошей – не буде і світла.

До редакції газети «20 хвилин» 
звернулися мешканці БОС (будинку 
офіцерського складу) 1\304 зі скар-
гою на те, що у четвер, 8 червня, в їх 
будинку протягом 5 годин було ви-
мкнене світло через несплату. І це 
при тому, що люди регулярно спла-
чують за електроенергію.

Військовослужбовець Оксана, 
котра проживає у БОСі на період 
військової служби, розповідає, що 
за день до відключення, 7 червня, 
їх попередили про припинення 
енергопостачання у зв’язку із за-
боргованістю.

«Нас попередили, що будуть 
відключати світло за заборгова-
ність. Але заборгованість не меш-

канців будинку, а домоуправління 
і КЕЧі (КЕЧ – квартирно-експлуа-
таційна частина – прим.ред.), бо 
вони не проплатили в РЕМ. У бу-
динку все працює на електриці, 
стоять електроплити. Світло було 
відсутнє з 4 до 9 вечора, – ділиться 
мешканка БОСу Оксана. – Наш бу-
динок у підпорядкуванні Міністер-
ства оборони. Кажуть “укладайте 
договір з РЕМ і платіть”, але ми не 
маємо права укладати з ними до-
говір. Я не власник, а квартироз-
йомщик, оскільки я віськовослуж-
бовець і це моє помешкання лише 
на час військової служби».

Жінка розповіла, що з відчаю 
люди збиралися йти перекривати 
дорогу, тому що, на їх думку, по-
іншому «достукатися» до влади 
неможливо. Люди побоюються, 
що подібна ситуація може повто-
ритися знову.

Найбільше військовослужбовців 
і їх родини обурює те, що мешканці 
справно сплачують за комунальні 
послуги, мають на руках усі кви-
танції, але через заборгованість до-
моуправління у будь-який момент 
ризикують лишитися без світла, 
а значить – і без можливості баналь-
но приготувати їжу.

На домоуправління 
«повісили» борги всієї області, 
а рахунки арештували

Для того щоб з’ясувати, чому 
люди стали заручниками ситуації 
та куди діваються гроші, сплачені 
за електроенергію, ми звернулися 
до начальника будинкоуправління 
№ 3 Житомирської КЕЧ району 

Леоніда Шпаківського.
«Будинкоуправління № 3 є пра-

вонаступником розформованого 
будинкоуправління на території 
Житомирської області. Будинки пе-
редавалися на місцеві територіальні 
громади. Ми – єдине будинкоуправ-
ління Міністерства оборони на Жи-
томирщині, тому всі борги, які були 
на території області, передали нам, 
як правонаступнику», – пояснює на-
чальник будинкоуправління Леонід 
Шпаківський.

Враховючи колосальну забор-
гованість, у 2010 році рахунки бу-
динкоуправління були арештовані.

«Зараз ми не можемо розраху-
ватися з жодною організацією, бо 
є порядок черговості виплат: усі 
підприємства, яким ми були вин- 
ні гроші, подали на нас до суду. На 
підставі цього рахунки арештува-
ли», – розповідає Леонід Шпаків-
ський. Нині виконавча служба всі 
кошти, які є на рахунках будинкоу-
правління, перераховує згідно своїх 
законодавчих актів.

За словами начальника домоу-
правління, мешканці БОСу 1\304 
досі розраховуються за спожиту 
енергію через будинкоуправління, 
як у 80-х роках минулого сторіччя. 
Тому виходить, що мешканці спла-
чують на рахунки будинкоуправ-
ління, які арештовані, і перераху-
вати кошти постачальній органіації 
не можна, бо розпорядником цих 
коштів є виконавча служба.

Леонід Шпаківський нарі-
кає, що вже більше трьох років 
з ПАТ «ЕК “Житомиробленерго”» 
ведеться переписка з проханням 
прийняти на прямі розрахунки 

мешканців, оскільки будинкоу-
правління неспроможне розрахо-
вуватися зі своїми постачальними 
організаціями.

«Для того, щоб населенню пере-
йти на прямі розрахунки і плати-
ти безпосередньо тій організації, 
яка надає дану послугу, потрібно 
встановити лічільники згідно з пра-
вилами – вони мають бути доступ-
ними для перевіряючих, тобто 
розміщуватись у коридорі, лічіль-
ники мають пройти держперевірку. 
Тобто ті лічільники, які зараз стоять 
у мешканців, не підходять. Оскільки 
будинок у власності Міністрества 
оборони України, то фінансувати 
всі ці заходи мають там, однак наразі 
у зв’язку із ситуацією в країні вони не 
мають на це коштів, оскільки у них є 
першочергові завдання», – пояснює 
начальник будинкоуправління № 3 
Житомирської КЕЧ району.

За словами Леоніда Шпаківсько-
го, 8 червня ситуацію вдалося врегу-
лювати лише завдяки особистому 
зверненню начальника домоуправ-
ління до голови ОДА Ігоря Гундича.

Стосовно ж нинішньої ситуації 
щодо оплат, начальник домоуправ-
ління розповів, що мешканці БОСу 
отримують субсидію, й усі пільги, 
які приходять, перераховуються на 
Житомирський РЕМ, а це складає 
близько 54 тисяч на місяць.

«У нас заборгованість 650 тисяч, 
але на даний момент уже 400 тисяч. 
Однак це – централізовані пропла-
ти, гарантовані державою. Решту 
проплат я не можу здійснити через 
арешт рахунків. Тож сказати, що 
ми зовсім не сплачуємо, не можна. 
Єдиний вихід з ситуації – перевести 

мешканців на прямі розрахунки 
з постачальником. Наскільки мені 
відомо, з мешканців ні у кого немає 
заборгованості за електроенергію», – 
підсумував пан Шпаківський.

Немає грошей –  
немає світла

У «Житомиробленерго» погляд 
на ситуацію категоричний: у будь-
якому випадку за електроенергію 
потрібно платити і безкоштовно її 
надавати не збираються.

«Прямих договорів немає. Є 
КЕЧ, є Міністерство оборони, яке 
заборгувало за електроенергію 
і, відповідно, підприємство (в дано-
му випадку КЕЧ) було обмежене до 
рівня фактичної оплати. А чи про-
живають там люди, чи ні – у мене 
такої інформації немає», – пояснив 
директор з енергозбутової політики 
ПАТ «ЕК “Житомиробленерго”» 
Сергій Таранюк. На його думку, 
шлях вирішення проблеми тільки 
один: КЕЧ має заплатити за спо-
житу електроенергію, і поки не буде 
оплати – відключення триватимуть.

Поки в Україні йде війна і Мі-
ністерство оборони зайняте забез-
печенням територіальної цілісності 
держави, тут, у тилу, військовослуж-
бовці та їхні родини опинилися за-
ручниками бюрократичних перепе-
тій, щодня ризикуючи залишитися 
без електропостачання, а значить – 
без можливості приготувати їжу. 
Скільки ще разів людям доведеться 
звернутися до вищого керівництва, 
щоб влада нарешті звернула увагу 
на їх проблему і позбавила цього 
«дамоклового меча»?
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РОБОТА
1. Робота 
1.1. Пропоную 

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

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

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

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

•	 Автослесарь по	ремонту	грузовых	авто	(JAC,	Газель)	
в	торговую	компанию.	О/р	по	ремонту	двигателей.	Хо-
рошие	условия	труда.	З/п	и	г/р	оговариваются	при	со-
беседовании	(г.	Житомир,	проспект	Независимости	91/1)	
067)4110539,(067)4121994

•	 Автослесарь срочно	требуется	на	СТО.	О/р	обязателен.	
Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевременная.	067)4175262

•	 Автослесарь требуется	на	СТО	в	г.Борисполь.	З/п	от	
5000грн	Предоставляем	общежитие	050)3328704Иван

•	 Автослюсар на	постійну	роботу	транспортному	підпри-
ємству.	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

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

•	 Автоэлектрик срочно	требуется	на	СТО.	О/р	обязателен.	
Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевременная.	067)4175262

•	АгрофірмА	в	КегічівсьКому	рАйоні	ХАрКівсьКої	об-
лАсті	зАпрошує	робітниКів	нА	сбір	ягід,	овочів	тА	
фруКтів,	інші	сільгоспроботи.	ХАрчувАння	тА	про-
живАння	зАбеспечуємо.	0959172243,0503009445

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

•	 Администратор в	массажный	салон	"Хотмассаж".	Центр	
Киева.	Гр.работы	гибкий.Опыт	работы	не	обязателен.
Контроль	работы	персонала,встреча	клиентов.З/п	от	10	
тыс.грн	и	више.желательно	разговорный	английский.	
066)1089944

•	 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

•	 Администратор в	студию	красоты.	Знание	ПК.	Приём	
телефонных	звонков,	размещение	информации	в	интер-
нете.	Г/рс	9.00	до	18.00,	сб,	вс-	выходные.	З/п	от	5000	грн.	
ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двор	552086,(067)58
84282,(093)2401847

•	 Администратор-хозяйственник требуется	в	хостел	в	
г.	Киев.	Без	В/П.	Иногородним	жилье.	Знание	ПК,	уборка,	
контроль	и	учёт.	Г/р:	вахтовый,	понедельно.	З/п:	от	5000	
грн/месяц,	от	1200	грн/неделя	+	проживание	+	бонусы.	
Yourhostel.kiev.ua.	066)4067409,(063)7940200

•	 Администраторы в	ресторан	"Дивный	сад".	Г/р	-	
по	договоренности	и	з/п	-	высокая	и	своевременная.	
Вся	дополнительная	информация	при	собеседовании	
097)4823119ЛарисаМихаловна

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

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

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

•	 Бариста Любимая	работа	ищет	любимого	сотрудника!	
Общительность,	чистоплотность,	стрессоустойчивость.	
З/п	до	6000грн	063)6938474Виктория

•	 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

•	 Бармен -	продавец	срочно	на	постоянное	место	работы	
в	овую	мини-	кофейню	в	г.Житомире.	О/р	не	обязателен	
(обучаем).	Г/р	5-ти	дневка,	сб,вс-выходной.	Полная	за-
нятость.	Зароботная	плата	3200+	возможные	бонусы	
в	зависимости	от	обьема	выполненной	работы.	Не	с	
067)7373974Татьяна

•	 Бармен в	кафе	р-н	Гуйвы.	Зароботная	плата	ежедневно.	
Звоните,	кто	хочет	работать	и	зарабатывать	093)7070987

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

•	 Бармен-официант срочно	требуется	в	кафетерий	на	
постоянную	работу.	Г/р	нормированный.	З/п	высокая.	
Звонить	до	18.00	067)4011334,(093)2499131,(067)4101249

•	 Бармены (девушки)	приглашаются	в	ночной	клуб	Ка-
ньон.	З/п	-	высокая	и	своевременная.	Детальная	инфор-
мация	по	тел	097)8684460Александр

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

•	 Бензопильники, трактористи,	пилорамники,	зварю-
вальники,	автослюсарі,	водії,	бригадири	запрошуються	
на	заготівлю,	переробку	лісу,	Житомирська	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	предоставляем.	0504696226тел.:050)4696226

•	 Бригада будівельників	для	будівництва	храму	в	м.	Ки-
єві,	метро	Славутич.	Обов’язки:	кладка	піно/газо-блока,	
штукатурка,	кладка	плитки	та	інші	будівельні	роботи.	
067)6894412Леонід

•	 Бригада каменщиков	в	строительную	компанию	в	г.	
Киев.	Общежитие	предоставляется.	066)1484432Сергей

•	 Бригада строителей	по	внутренней	отделке	в	строитель-
ную	компанию	в	г.	Киев.	Общежитие	предоставляется.	
066)1484432Сергей

•	 Бухгалтер з	обліку	ТМЦ	на	п-ство	Золотий	Каравай.	
Конкурентна	заробітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	
соц.пакет.	М.	Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	
зупинка	водоканал),	3-й	Хлібзавод.	487867,(067)41116
49,(050)4842876

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

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

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

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

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

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

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

в	швейную	мАстерсКую	"лосКутоК"	требуэтся	
портниХА.	з/п	сдельнАя	0985008108	еленА

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

•	 Вантажник в	магазин	Фора.	м.	Житомир,	вул.	Бердичів-
ська	67.	Всі	деталі	обговорюються	по	телефону	або	при	
співбесіді.	Телефонуйте	вже	зараз!	099)9636723

•	 Вантажник Заробітна	плата	своєчасна	від	4000	грн.	Мож-
ливий	підвіз	автобусом	067)4117632,(067)4117631,336952

•	 Вантажник потрібно	на	постійні	місце	роботи	на	рибо-
переробне	підприємство.	Фізична	праця.	Г	/	р	8.00-18.00.	
З	/	п-висока	і	своєчасна	333042,(067)4100679

•	 Вантажники (робітники	на	оптовий	склад	продуктів	
харчування).	Г/р	з	пн-пт	з	9-00	до	17-00.	З/п	від	5000	грн.	
Робота	в	м.	Житомир.	067)4103375,(099)1646371

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

•	 Вантажники запрошується	на	роботу	в	компанію	
Сучасний	Дім.	 Графік	 роботи	 з	 понеділка	по	пят-
ницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	від	3500	грн	
067)4113056,(067)4100523,420591

•	 Ветеринар на	фермерське	господарство.	Д/р	від	5	років	
в	молочно	-товарних	фермах,	ветеринарна	освіта.	Офіційне	
працевлаштування.	За	необхідності	-	надається	житло.	
Рівень	з/п	та	г/р	визначається	по	результатам	співбесіди	
з	керівником	господарства	067)4673812Леся

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

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

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

•	 Водители в	группу	мобильного	реагирования.	Кат.	В.	
Предоставляются	легковые	автомобили	(иномарки).	Г/р	
сутки	через	трое.	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

•	 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)0803322,(044)5597088

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

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

•	 Водители кат.	В,	С,	Е	в	г.	Харьков	на	авто	предпри-
ятия	ЕВРО-5.	Строительные	грузы.	ЗП	от	13000грн/мес.	
Официальная	работа,	соц.	гарантии.	Питание,	жилье	-	за	
счет	организации.	0509327263

•	 Водители на	фронтальный	погрузчик	на	постоянное	мес-
то	работы	в	блочный	карьер.	Город	Коростышев,	Житомир-
ская	обл.	Доставка	в	и	с	Житомира	за	счет	предприятия.	
Зароботная	плата	от	выработки	067)2690841Владимир

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

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

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

•	 Водитель кат	В,	опыт	работы	не	меньше	5-ти	лет,	без	
вредных	превычок.	Оплата	высокая	без	задержок.	Детали	
по	тел.:097)2787373Ольга

•	 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.	Работа	по	Украине.	Подробности	
оговариваются.	067)4100106

•	 Водитель кат.В	срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
О/р	от	года.	Г/р	нормированный.	хорошие	условия	работы	
З/п	4400грн	Звонить	с	Пн.-Пт.,	с	8.30-17.30.	558924

•	 Водитель кат.Е	срочно	требуется	на	грузовой	тягач	DAF.	
О/р	от	5лет.	З/п	высокая.	050)3571040СергейНиколаевич

•	 Водитель кат.С	срочно	требуется	в	связи	с	открытием	
новой	компании	(алкогольная	группа	товара).	Официаль-
ное	трудоустройство.	З/п	от	6000грн	050)4633428,(067)4
008192,(067)4008190

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

•	 Водитель-экспедитор кат.С	на	грузовое	авто	MAN,	
Mercedes.	Ненормированный	рабочий	день.	З/п	8000грн	
Работа	по	Киеву	и	области.	З/п	8000грн	Предоставляем	
жильё.	067)2167761

•	 Водитель-экспедитор Срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	дистрибюторную	компанию.	Хорошие	условия	
работы.	Детальная	информация	067)5382415Николай

•	 Водії кат	Д	на	роботу	в	транспортне	підприємство	в	м.	
Житомир.	Досвід	роботи	водієм	автобуса	-	від	1-го	року.	
З/п	від	4000	грн.	Для	іногородніх	є	можливість	проживання	
в	гуртожитку.	097)7066945

•	 Водії кат.	 "D"	на	автобусні	маршрути	потрібні	 в	
м.	 Бориспіль.	 З/п:	 від	 8000	 грн.	 Житло	 надаємо.	
067)9159031,(068)4438422

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

•	 Водії на	під-во	Золотий	Каравай.	Конкурентна	заробітна	
плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	Житомир,	
вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водоканал),	3-й	
Хлібзавод	050)4842876,(067)4111649,487867

•	 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	412626,(050)4630977

•	 Водій на	вантажний	автомобіль	запрошується	на	роботу	
в	компанію	Сучасний	Дім.	Графік	роботи	з	понеділка	по	
пятницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	гідна	420591,(
067)4100523,(067)4113056

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ
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•	 Грузчик на	машину	требуется	в	г.	Киев	(р-н.	Корчеватое	
2,	Островная	14).	Работа	на	складе	(сортировка	ПЭТ	
бутылок,	пленки,	макулатуры).	Полная	занятость,	обучаем,	
расчет	своевременно.	Иногородним	предоставляется	
жилье	097)5501053

•	 Грузчик на	склад	срочно	требуется	в	связи	с	открытием	
новой	компании	(алкогольная	группа	товара).	Официаль-
ное	трудоустройство.	З/п	от	4000грн	067)4008190,(067)4
008192,(050)4633428

•	 Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные.	093)7439137,(097)76387
29,(099)9439760

•	 Грузчик срочно	требуется	на	работу	в	Киево-Святошин-
ский	р-н	с.Святопетровское	(15	мин.	от	Киева).	З/п	250грн/
смена	Предоставляем	жильё.	097)7820362

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

•	 Грузчики требуются	в	мебельный	цех.	Заработная	
плата	-	3200	грн	на	руки,	выплата	2	раза	в	месяц.	График	
работы	-	5-ти	дневка.	096)3232588АллаАнатолиевна

•	 Грузчики-комплектовщики в	отдел	стройматериа-
лов.	Склад	находится	в	г.	Харькове.	График	на	выбор-
5/5(2250грн),	10/10(4500грн),	15/15(6750грн)	и	выше.	
Смена	12ч.	Жилье.	0661285932

•	 Двірники в	м.Київ	(всі	райони).	Графік	роботи:	індиві-
дуальний,	ДЕНЬ/НІЧ.	Харчування	безкоштовне,	допомога	
з	житлом.	Оплата	щодня,	без	затримок.	063)5230400

•	 Двірники Стабільна	зарплата,	оплата	проживання	та	
проїзду.Робота	в	м.	Київ	073)3403939,(066)3403939,(0
97)3403939

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

•	 Дизайнер -технолог	мебели	-	ученик,	требуется	на	
мебельное	производство.	График	работы	5-ти	дневка.	
Оплата	по	договорености	096)3232588АллаАнатолиевна

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

•	 Домработница в	хорошую	семью	без	вредных	привычек,	
аккуратная,	ответственная.	Заработная	плата	и	график	
работы	обговариваются.	097)2887783

•	 Домработница Г/р	5-ти	дневка,	с	9-00	до	18-00.	З/п	при	
собеседовании.	067)4101502

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

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

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

•	 Електрик цеху	на	постійну	роботу	в	компанію	ДП	Моді-
тал	(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	Г/р	-	з	7-30	
до	16-20.	Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	Проводимо	
навчання.	344470,430161

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

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

•	 Електрозварювальник терміново	потрібний	на	Завод	
Металевих	Конструкцій.Всі	деталі	за	тел	067)4125907Ірина

•	 Електромонтажники (вміння	читати	креслення,	прин-
ципові	електросхеми).	Провідний	європейський	виробник	
ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	
Офіц.	працевлашт.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	
Робота	в	м.Боярка,	вул.	Соборності,	36	044-406-36-26,	
(050)3868659

•	 Електромонтажники потрiбнi	 на	 пiдприэмство	
у	м.Житомирi.	З/п	вiд	4500грн+%	за	понаднормовi	
067)4121716,(063)1807470

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

•	 Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	електро-
устаткування	на	виробниче	підприємство	ТОВ	Житомир-
ський	картонний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	
домовленістю	095)2806719,472064

•	 Електромонтери на	п-ство	Золотий	Каравай.	Конкурент-
на	заробітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	
М.	Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водо-
канал),	3-й	Хлібзавод	050)4842876,(067)4111649,487867

•	 Заведующий (-ая)	обувным	производством	на	постоян-
ную	работу	в	компанию	Модитал	(г.	Житомир).	Достойная	
и	своевременная	з/п,	полный	соцпакет.	Г/р	-	с	7-30	до	
16-20.	Иногородним	компенсация	за	проезд.	Проводим	
обучение.	430161,344470

•	 Закройщик на	новое	предприятие.	З/п	от	3000	грн.	Г/р:	
пн-пт,	с	8.30	до	17.00.	Своевременная	оплата	труда.	Работа	
в	г.	Житомир	(р-н	Музыкалки)	097)0858712

•	 Заправщики на	дизельную	заправку.	Заправка	автомо-
билей.	Г/р	на	выбор.	Возможна	подработка	для	студентов.	
Перспектива	карьерного	роста.	З/п	4000-6000	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

•	 Зварювальник -слюсар	металевих	конструкцій.	Базова	
з/п	від	5000	грн+премії	(залежить	від	кваліфікації	та	вмін-
ням).	Можливий	розгляд	кандидатів	без	досвіду	роботи.	
Г/р	нормований.	На	підприємстві	проводяться	перевірки	
алкотестером.	Деталі	обговорюються	при	067)3738037

•	 Зварювальник для	роботи	у	місті	Житомирі.	Графік	
роботи	та	заробітня	плата	при	співбесіді.	067)9311413

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

•	 Зварювальник металевих	дверей	(полуавтомат)	на	
виробництво.	З/п	від	7000	грн.	Робота	в	с.	Станишівка,	
Житомирський	р-н.	Всі	деталі	обговорюються.	067)3017377

•	 Зубной техник.	О/р	необязателен.	Изготовление	
различных	видов	коронок.	Полный	рабочий	день,	по-
лная	занятость.	З/п	5000-8000	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

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

•	ищем	женсКого	мАстерА	в	пАриКмАХерсКую	КрА-
суня,	орендА.	0633970879ольгА

•	 Інженер (метролог	)	на	виробниче	підприємство	ТОВ	
Житомирський	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

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

•	 Інженер-конструктор терміново	потрібний	на	Завод	
Металевих	Конструкцій.	Всі	деталі	за	тел	067)4125907Ірина

•	 Кальянщик (	девушки	и	парни)	приглашаются	в	ночной	
клуб.	З/п	-	высокая	и	своевременная.	Детальная	инфор-
мация	по	тел	097)8684460Александр

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

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

•	 Карщик требуется	в	г.	Киев	(р-н.	Корчеватое	2,	Ост-
ровная	14).	Работа	на	складе	(сортировка	ПЭТ	бутылок,	
пленки,	макулатуры).	Полная	занятость,	обучаем,	расчет	
своевременно.	Иногородним	предоставляется	жилье.	
097)5501053

•	 Кассир срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	093)7439137,(097)763872
9,(099)9439760

•	 Кассир Срочно!	Г/р	3/3,	соц.	пакет.	З/п	-	высокая.	Все	
детали	обговариваются.	ул.	Шевченко,	103	067)5084531

•	 Кассир требуется	на	постоянную	работу	в	финансовую	
компанию.	Требования:	отсутствие	вредных	привычек,	
знание	компьютера	на	уровне	пользователя,	опыт	работы	
с	деньгами,	ответственность,	честность,	порядочность.	09
9)3652494,(068)7378367,(067)5722846

•	 Кассиры в	ресторан	(расположен	при	АЗС	"ОККО").	
Срочно!	Все	подробности	оговариваются	067)2839648

•	 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,	Заработная	плата	высокая	и	
своевременная.	Хорошие	условия	работы.	Детали	по	
тел.:097)2787373Ольга

•	 Комендант в	сеть	хостелов	в	связи	с	набором	новых	
сотрудников	в	г.	Киеве.	Бесплатное	проживание.	Без	
вредных	привычек,	знание	ПК	на	начальном	уровне.	З/п	
от	3000грн	до	5000грн.	067)3242270

•	 Комірники на	п-ство	Золотий	Каравай.	Конкурентна	
заробітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	
Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водо-
канал),	3-й	Хлібзавод.	487867,(067)4111649,(050)4842876

•	 Комірники на	постійну	роботу	в	компанію	ДП	Модітал	
(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	Г/р	-	з	7-30	до	
16-20.	Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	Проводимо	
навчання.	344470,430161

комПАнії "G4S" ПоТрібні охоронники нА вАхТи По 
УкрАїні. грАфік: 15/15, Зміни По 12 год. беЗкошТ.
ЖиТло, формА. (097)(093)(095)2261010

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

•	 Кондитер на	процеси	на	п-ство	Золотий	Каравай.	Конку-
рентна	заробітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.па-
кет.	М.	Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	во-
доканал),	3-й	Хлібзавод	050)4842876,(067)4111649,487867

•	 Кондитер срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	099)9439760,(097)763872
9,(093)7439137

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

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

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

•	 Кухар в	піцерію	Челентано.	Д/р	не	обов	язковий.	При-
ємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	співбесіді.	Робота	в	
центрі	міста.	093)5220700ІринаМиколаївна

•	 Кухар терміново	запрошуються	на	роботу	в	нічний	клуб	
Каньон.	Студенти	та	випускники	закладів	ресторанного	
господарства	для	проходження	оплачуваної	практики	з	
подальшим	працевлаштуванням.	067)7782125Тетяна-
Миколаївна

•	 Кухар терміново	потрібен	фермерському	господарству	
в	Київській	області.	Вахта	2тиж./2тиж.	Оплата	200грн/
день	098)2558968

•	 Кухонные работники	срочно	требуется	в	спорт-
бар	777	(р-н	Богунии).	Умение	вкусно	готовить,	по-
домашнему.	Г/р	посменный.	З/п	при	собеседовании	
097)4161908,(063)7337061

легАльне ПрАцевлАшТУвАння ЗА кордоном: Поль-
щА, швеція, есТонія, німеччинА, АвсТрія, голлАндія, 
дАнія, ЗАПрошення нА робоТУ, З відкриТими віЗА-
ми - виїЗд відрАЗУ. www.trud-eu.сom, e-mail: trud.
eu@ukr.net. ліц. мсПУ Ав №585136 від 30.03.2012р 
(096)8046313,(050)1832602

•	 Ливарники пластмас	потрібні.	Провідний	європейський	
виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-
преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	Холостякам	–	
сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	
36	044-406-36-26,	(050)3868659

•	 Майстер виробничого	цеху	терміново	потрібний	на	
Завод	Металевих	Конструкцій.Всі	деталі	за	

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

•	 Маляр срочно	требуется	в	г.Киев	на	постоянное	место	
работы.	График	работы	и	зароботная	плата	договорные.	
Предоставляем	жилье.	097)5047905

•	 Маляр-штукатур срочно	требуется	в	г.Киев	на	постоян-
ное	место	работы.	График	работы	договорной,	зароботная	
плата	от	выработки,	выплаты	своевременные.	Иногород-
ним	предоставляем	жилье.	067)3092598

•	 Мастер маникюра-педикюра	в	салон	Вива-Украина.	З/п	
-	45%	от	выручки.	Материал	для	работы	предоставляем.	
Г/р	с	8-00	до	20-00,	2/2	дня.	Подробности	оговариваются.	
067)9003599

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

•	 Водій навантажувача	(карщик)	запрошується	на	ро-
боту	в	компанію	Сучасний	Дім.	Графік	роботи	з	поне-
ділка	по	пятницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	гідна	
420591,(067)4100523

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

•	 Главный бухгалтер	срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	Агрохолдинг.	Сельскохозяйственного	направле-
ния	(растениеводство,	животноводство).	Оплата	8000грн	
Рабочее	место:	Славутский	район	(10км	от	Славуты).	
Официальное	трудоустройство.	067)1920659

•	 Горничная для	уборки	квартир	в	г.Киев	.	З/п-4500грн	
+	проезд.	Г/р-	9:00-18:00.	Жилье	предоставляется	067)2
144777,(044)3615429,(050)5845501

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

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

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

Редакції газети потрібні

Руслан Григорович

СПІВРОБІТНИКИ
В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

ТЕЛ.: 0953425667

Підписка і доставка газет, рекламних 
матеріалів.

Графік роботи і оплата щотижнева, 
від 4000 грн в місяць.

Газета «20 хвилин»
шукає

Руслан Григорович

ПРОДАВЦІВ ГАЗЕТ

ТЕЛ.: 0953425667

Оплата відрядна, щоденна або 
щотижнева (за бажанням), від 200 
грн. в день, вихідний — понеділок 
або вівторок (за погодженням).

Руслан Григорович

МЕНЕДЖЕР
В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

МЕНЕДЖЕР
В СЛУЖБУ ДОСТАВКИ

ТЕЛ.: 0953425667

Вимоги: підбір, навчання і контроль роботи 
персоналу. Вітаються організаційні здібності, 
досвід в сфері активних продажів.
Графік роботи і оплата договірні, від 5000 грн. 
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•	 Мастер по	ремонту	кондиционеров	и	др.	холодильных	
установок.	О/р	обязателен.	Г/р	гибкий.	З/п	сдельная.	
097)2513595Татьяна

•	 Мастер цеху	на	постійну	роботу	в	компанію	ДП	Модітал	
(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	Г/р	-	з	7-30	до	
16-20.	Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	Проводимо	
навчання.	430161,344470

•	 Мастера-парикмахеры срочно	требуются	на	постоян-
ную	работу	в	Эконом	Парикмахерскую	(ул.Клосовского,	
6).	О/р	приветствуется.	Г/р	и	З/п	при	собеседовании.	
067)7473108Людмила

•	 Машинист экскаваторов	срочно	требуются	на	рабо-
ту	ООО	Березовский	карьер.	О/р	приветствуется.	Г/р	
нормирован.	Работа	в	Житомирская	обл,	с.	Березовка	.	
Вся	дополнительная	информация	по	т.	097)3489800Ла-
рисаАлексеевна

•	 Машиніст бульдозера	терміново	на	ТДВ	Березівський	
кар’єр(Комплекс	будівельних	споруд	№	1).Висока	заробітна	
плата.Робота	в	Житомирській	обл	с.	Березівка	.	Графік	
роботи	та	додаткова	інформація	за	тел	:	097)3489800Ла-
рисаОлексіївна

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

•	 Машиніст крана	22-32т.	на	підприємство	у	м.Бровари	
(Київська	область).Заробітня	плата	договірна.	Вахтовий	
метод	роботи	15/15,	або	повний	місяць.	Надаємо	житло	
та	харчування.	067)5382175

•	 Машиніст крана	Терміново	потрібен	на	ТДВ	Березівський	
кар’єр(Комплекс	будівельних	споруд	№	1).Висока	заробітна	
плата.	Робота	в	Житомирській	обл	с.	Березівка	.	Графік	
роботи	та	додаткова	інформація	за	тел	:	097)3489800Ла-
рисаОлексіївна

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

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

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

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

менедЖер По 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	комби-
нат.	Опыт	работыф	приветствуется.	Зароботная	плата	
договорная.	472064,(095)2806719

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

•	 Монолитчики (бригада)	срочно	требуются	в	г.Киев	на	
постоянное	место	работы.	График	работы	договорной,	
зароботная	плата	от	выработки,	выплаты	своевременные.	
Иногородним	предоставляем	жилье.	067)3092598

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

•	 Монтажник вентилируемых	фасадов	срочно	требуются	
на	постоянную	работу.	О/р	обязателен.	Хорошие	условия	
работы.	З/п	при	собеседовании.	098)8785816Сергей

•	 Монтажники ЖБ	конструкций	срочно	требуются	в	г.Киев	
на	постоянное	место	работы.	График	работы	договорной,	
зароботная	плата	от	выработки,	выплаты	своевременные.	
Иногородним	предоставляем	жилье.	067)3092598

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

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

•	 Моторист на	п-ство	Золотий	Каравай.	Конкурентна	
заробітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	
Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водо-
канал),	3-й	Хлібзавод	050)4842876,(067)4111649,487867

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

•	 Муляри запрошуються	на	ТОВ	БудАгроІндустрія	м.	
Київ.	Досвід	роботи	на	будівництві	багатоповерхівок.	
Терамоблоки	2mf	(подвійна	цегла).	Куб	400	грн,	квадрат	
70	грн.	З/п-	1	раз	в	місяць,	аванси	щотижня.	Гуртожиток	
за	рахунок	підприємства.	096)7315804Юрій

•	 Мулярі, монолітники,	житло	безкоштовно,	Київська	обл.	
0671454799,0666413684

нА деревообробний ЗАвод євроПейського клАсУ 
ПоТрібні водії кАТ. "е". - мАшини iveco trakker, 
man. З/П від 24000грн. для ЗАПисУ нА сПівбесідУ 
ЗверТАТись ЗА номерАми: 0993732342,0986402986

•	нА	деревопереробне	виробництво	в	м.житомир	
терміново	потрібні	пилорАмниКи	тА	різноробочі.	
житло	нАдАється.	гнучКий	грАфіК	роботи.	зАробітнА	
плАтА	від	6000	грн.,	АвАнси	0987415070,	0970300577

нА ПосТійнУ робоТУ ПоТрібні: - фАхівці З монТАЖУ 
сисТем венТиляції ТА кондиціонУвАння. - фАхівці З 
монТАЖУ сисТем кАнАліЗАції ТА оПАлення. оПлАТА 
оТ 15000 грн. work-in-pl@i.ua (098)8492799

•	нА	 рАботу	 в	 г.Киев	 требуются	 уборщиКи	 и	
уборщицы.	удобный	грАфиК	рАботи,	спецодеждА.	
жильем	обеспечивАем,	оплАчивАем	проезд	до	г.КиевА.	
зАрплАтА	4000-5000	грн.	приглАшАем	людей	из	лю-
бого	регионА	уКрАины.	0689838536,0992189656

•	 На роботу	в	Київській	області	запрошується:	Водій.	Вік	
від	35	років.	Категорії	В,	С.	Обов`язково	досвід	роботи	
ЗІЛ	130	самоскид,	мікроавтобус	до	3,5т.	Алкозалежних	не	
турбувати.	З\п	5тис	грн.	+	премія.	Житло	забезпечуємо.	
Київська	обл.	0967877394

•	 На роботу	в	Київській	області	запрошується:	Зрізчиці	
грибів	печериць.	Графік	роботи:	Два	тижні	через	два.	
з\п	3000-4000.	Житло	надається.	0967877394Олександр

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

•	нАчАльниК	оХрАны,	оХрАнниКи.	винницКАя	обл.	зп	
от	7	000	грн.	0936473534

•	 Нужны работники,	на	сезонную	работу	продавцом	"ку-
рортная	зона",	зарплата	от	выработки	ежедневно,	жильем	
обеспечиваем.	0957912824,0633831127Наталья

•	 Няня -воспитатель	для	мальчика.	Работа	в	г.	Житомир.	
Педадогическое	образование	будет	преимуществом.	Гра-
мотная	речь.	Обязаности:	уход	за	ребенком,	воспитание,	
игры,	обучение,	прогулки.	Подробности	оговариваются.	
068)0202777

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	в	службу	достАвКи	(подписКА	и	до-
стАвКА	гАзет,	реКлАмныХ	мАтериАлов).	г/р	и	оплАтА	
договорные,	от	4000	грн.	в	месяц.	0953425667рус-
лАнгригорьевич

•	 Оператор верстатів	з	ЧПУ	пресу	з	ПУ.	Провідний	євро-
пейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	Офіц.	працевл.	Холостякам	–	спри-
яння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	
(Синя	прохідна)	044-406-36-26,	(050)3868659

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

•	 Оператор компьютерного	набора	со	знанием	ТМ	
табачных	изделий.	Срочно!	Г/р	3/3,	соц.	пакет.	З/п	-	
высокая.	Все	детали	обговариваются.	ул.	Шевченко,	
103	067)5084531

•	 Оператор на	производство	(вибропресса)	срочно	требу-
ются	на	работу	в	Киевскую	область.	Заработная	плата-	от	
6000	грн.	Иногородним	предоставляем	жилье.	067)1763099

•	 Оператор станка	(дробильного).	Возможно	без	опыта	
работы.	Зароботная	плата	высокая	(от	выработки).	
Вахтовый	метод	работы	(оговаривается).	Предостав-
ляем	жилье!	Работа	в	Житомирской	обл,	Овруцкий	р-н.	
067)5366468

•	 Оператори підлогомийних	машин	в	м.Київ	(всі	райони).	
Графік	роботи:	індивідуальний,	ДЕНЬ/НІЧ.	Харчування	
безкоштовне,	допомога	з	житлом.	Оплата	щодня,	без	
затримок.	063)5230400

•	 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	приватної	стоматології.	Д/р	обов	язковий.	
Гідна	зарплата,	кар	єрний	ріст.	Г/р	обговорюється	на	
співбесіді.	097)2260181,(063)5727987

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

•	 Официант (-ка)	срочно	требуется	в	ресторан	пгт.	За-
тока	Одесской	области.	Работа	посменная.	Иногородним	
предоставляем	жильё.	Хороший	и	дружный	коллектив	
096)3177722

•	 Официант в	кафе	р-н	Гуйвы.	Зароботная	плата	ежед-
невно.	Звоните,	кто	хочет	работать	и	зарабатывать	
093)7070987

•	 Официант срочно	требуется	в	спорт-бар	777	(р-н	
Богунии).	 Г/р	 посменный.	З/п	при	 собеседовании	
063)7337061,(097)4161908

•	 Официант срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
бар	Колесо.	Пунктуальность,	ответственность,	коммуни-
кабельность.	Совершеннолетние.	Подвоз	и	питание	за	
наш	счёт.	Оплата	достойная.	097)9538218

•	 Официанты (	девушки	и	парни)	приглашаются	в	ночной	
клуб	Каньон.	З/п	-	высокая	и	своевременная.	Детальная	
информация	по	тел	097)8684460Александр

•	 Официанты в	ночной	клуб.	Приятная	внешность,	до-
брожелательность.Можно	студенты	на	летний	период.	Г/р	
сменный.	З/п	от	5000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львов-
ский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	
вход	со	двора).	552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	 Официанты срочно	требуется	в	ресторан	"Дивный	сад".	
Г/р	-	по	договоренности	и	з/п	-	высокая	и	своевременная.	
Вся	дополнительная	информация	при	собеседовании	
097)4823119ЛарисаМихаловна

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

•	 Офіціанти (-ки)	терміново	потрібні	в	нічний	клуб	Каньон.	
Бажано	з	досвідом	роботи.	Заробітна	плата	гідна.	Детальні	
умови	роботи	при	співбесіді	067)7782125ТетянаМиколаївна

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

•	 Охоронна компанія,	для	охорони	об’єктів	в	м.Київ	та	
області,	запрошує	чоловіків	та	жінок.	Досвід	роботи	ба-
жаний.	Умови:	15	діб	через	15,	20/10,	30/15,	45/15.	За-
робітна	платня	6000-8100грн./міс.	Житло	безкоштовно.	
0969344940,0931016525

•	 Охоронники для	роботи	по	Україні	на	об'єктах	різних	
форм	власності	067)2098714(передзвонимо)

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

•	 Охоронники на	роботу	в	м.	Київ.	Вахта	-	14/7,	21/10	
днів.	Офіційне	працевлаштування.	Проживання	та	фор-
ма	-	за	рахунок	роботодавця.	044)2320386,(067)323262
2,(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

•	 Охоронники чоловіки,	жінки	З/п:	5000	грн	Вахта	по	
Вінницькій	обл.	Житло,	форму,	проїзд	забезпечує	фірма	
066)4004086,(093)8086283,(068)8764775

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

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

•	 Охоронці вахта	15/15,	20/10	днів.	З/п	вчасно,	проїзд	та	
проживання	за	рахунок	фірми.Надаємо	форму	097)6172
727,(093)5446440,(067)9439760

•	 Охоронці на	підприємство	у	м.Бровари	(Київська	об-
ласть).Заробітня	плата	договірна.	Вахтовий	метод	роботи	
15/15,	або	повний	місяць.	Надаємо	житло	та	харчування.	
067)5382175

•	 Охоронці на	постійну	роботу	в	охоронне	підприєм-
ство.	Добовий	та	вахтовий	метод	роботи	з	наданням	
проживання	та	харчування.	Деталі	обговорюються.	
050)3559721,(067)2322967

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

•	 Охоронці потрібні	на	постійну	роботу	зі	своєчасною	
виплатою	заробітної	плати.	Передбачене	додаткове	пре-
міювання	097)3456570,(098)5261035

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

•	 Охоронці терміново	запрошуються	на	роботу	по	м.Київ	
та	області.	Графік:	1/2,	1/3,	15/15.	Оплата	згідно	із	за-
конодавством	від	240	грн	зміна.	Бажана	служба	у	ЗС,	
міцне	здоров	я,	зріст	від	175см,	відсутність	судимостей.	
067)4051059,(044)5748442

•	 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

•	оХрАнА	 вАХтА.	 проживАние	 в	 общежитии,	
КомплеКсные	обеды	в	столовой.	официАльное	
трудоустройство,	перспеКтивА	КАрьерного	ростА.	
зп	7000	грн.	0673271454

•	 Охрана частных	домов	в	закрытом	поселке	г.	Харькова.	
Обход	периметра,	КПП,	видеомониторинг.	Без	мате-
риальной	ответственности.	Обучение.	ЗП	от	9750	грн	.	
+суточные.	Проживание,	проезд.	0677014922

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

•	 Охранники в	банк,	офисный	центр.	Возрастных	ограни-
чений	нет.	Г/р	1/2	или	с	9.00	до	18.00	(сб,	вс-	выходные).	
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

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

•	 Охранники Охранная	компания	проводит	набор	
ответственных	и	исполнительных	сотрудников.	Вахтовый	
метод	10/10	дней.	З/п	до	300	грн/сутки.	Оплата	повах-
тово.	Дорога	оплачивается.	Проживание	на	обьекте.	
067)4107417,(093)1345516

•	 Охранники приглашаются	в	ночной	клуб	Каньон.	З/п	
-	высокая	и	своевременная.	Детальная	информация	по	
тел	097)8684460Александр

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

•	 Парикмахеры -универсалы	приглашаются	в	элитный	
салон	красоты	(центр	города).	О/р	от	2-х	лет.	Если	ты	
перспективный	и	полон	сил	и	новых	идей	-	то	тебе	к	нам!	
067)9942346

•	 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 (чол.),	ЗП:	від	6000	грн.	Компанії	з	виробництва	
хлібобулочних	виробів	(м.	Київ,	вул.	Бориспільська)	по-
трібні.	ГР:	вахтовий	метод	(7,	15,	21	днів).	Оф.	працевла-
штування.	Іногороднім	-	гуртожиток.	093)9710184

•	 Пекар по	приготуванню	піцци	терміново	потрібен	на	
постійне	місце	роботи	в	магазин	Сільпо	в	місті	Житомирі.	
Графік	роботи	та	заробітня	плата	договірні	099)9439760
,(097)7638729,(093)7439137

•	 Пилорамники на	підприємство	у	м.Бровари	(Київська	об-
ласть).Заробітня	плата	договірна.	Вахтовий	метод	роботи	
15/15,	або	повний	місяць.	Надаємо	житло	та	харчування.	
067)5382175

•	 Пилорамщики в	деревообрабатывающий	цех	в	г.	Жи-
томир.	Все	детали	по	

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

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

•	 Підприємство запрошує	працівників	для	роботи	на	
полях,	збір	полуниці,	ожини.	Вимоги:	від	18	років,	без	
шкідливих	звичок.	Оплата:	відрядна,	висока,	без	затримки.	
Безкоштовне	проживання	та	харчування.	100	км	від	Києва.	
0936110780,0687926963

•	 Підсобні робочі	на	п-ство	Золотий	Каравай.	Конкурентна	
заробітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	
Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водо-
канал),	3-й	Хлібзавод.	050)4842876,(067)4111649,487867

•	 Підсобні робочі	потрібні	на	комплекс	з	переробки	кур-
чат-бройлерів.	Д/р	не	обов	язковий.	З/п	від	4400,00	до	
6500,00	грн/місяць.	Виплати-	2	рази	в	місяць.	Забезпе-
чуємо	працівників	місцем	у	гуртожитку,	харчуванням	та	
спецодягом.	097)3226055,(066)1052566

•	 Плиточники срочно	требуется	в	г.Киев	на	постоян-
ное	место	работы.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Предоставляем	жилье.	097)5047905

•	 Плиточники срочно	требуются	в	г.Киев	на	постоянное	
место	работы.	График	работы	договорной,	зароботная	
плата	от	выработки,	выплаты	своевременные.	Иногород-
ним	предоставляем	жилье	067)3092598

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

•	 Повар (холодные	закуски)	срочно	требуется	в	ресторан	
"Дивный	сад"	.	Г/р	-	по	договоренности	и	з/п	-	высокая	
и	своевременная.	Вся	дополнительная	информация	при	
собеседовании	097)4823119ЛарисаМихаловна

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

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

•	 Повар срочно	требуется	в	кафе	Каир.	Можно	без	
о/р,	обучаем.	Г/р	нед./нед.	с	9.00-21.00.	З/п	3200грн	
067)2948342

•	 Повара в	ресторан	(расположен	при	АЗС	"ОККО").	
Срочно!	Все	подробности	оговариваются	067)2839648

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

•	 Подсобные рабочие	срочно	требуются	в	г.Киев	на	
постоянное	место	работы.	График	работы	договорной,	
зароботная	плата	от	выработки,	выплаты	своевременные.	
067)3092598

•	 Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	г.Киев	в	строительную	компанию.	Заро-
ботная	плата	высокая.	Предоставляем	жилье.	067)5081459

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

•	 Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	Стабіль-
на	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	
навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2738128,(093)381502
5,(099)0441824

•	 Полировщик в	цех	по	обработке	гранита	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Коростышев.	Зароботная	плата	от	
5000грн.	Хорошие	условия	труда	050)5549133

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

•	 Помічник керівника	(обов'язкове	знання	італійської	
мови)	на	постійну	роботу	в	компанію	ДП	Модітал	(м.	Жи-
томир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	Г/р	-	з	7-30	до	16-20.	
Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	Проводимо	навчання.	
344470,430161

•	 Помощник кладовщика	срочно	требуется	на	постоянную	
работу.	Физически	крепкие.	Без	вредных	привычек.	Г/р	
нормированный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	4180грн	
Звонить	с	Пн.-Пт.,	с	8.30-17.30.	558924

•	 Помощник менеджера	в	офис.	Без	опыта	работы.	Ра-
бота	с	клиентами.	097)6958060,(063)5075575

•	 Помощник повара	в	гостиничный	комплекс	в	г.	Киеве	
на	постоянную	работу.	Г/р	1	нед./1нед.	.	Предоставляем	
жилье	и	питание.	З/п:	5500	грн	+	премии+%.	Приготовление	
блюд	по	меню.	067)7132238,(050)4681366

•	 Помощник сварщика	срочно	требуется	на	постоянную	
работу	на	производство.	З/п	высокая.	066)1666972

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

•	 Посудомийниця (-ик)	Ми	гарантуємо:	-	офіційна	за-
робітна	плата	-	3200	грн;	-	безкоштовне	харчування;	-	
комфортні	умови	праці;	-	розвіз	після	зміни	за	рахунок	
компанії	067)4686098,(063)4964343

•	 Посудомийниця (-ик)	терміново	потрібна	на	роботу	в	
м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	хар-
чування,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	067)2
738128,(093)3815025,(099)0441824

•	 Посудомойщица (-ик)	в	гостиничный	комплекс	на	лет-
ний	сезон	(Одесская	область,курорт	Затока)	.	Зароботная	
плата	300грн/смена.	Предоставляем	жилье	и	питание.	
066)9293928,(067)7100474Елена

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

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

•	 Посудомойщица в	ночные	смены.	График	работы	с	
22.00	до	8.00,	2/2	ночи.	З/п	3200	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	
пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	
Вольт,	вход	со	двора).	093)2401847,(067)5884282,552086

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

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

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

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

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

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

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

•	 Прибиральниця (-ник)	в	м.Київ	(всі	райони).	Графік	
роботи:	індивідуальний,	ДЕНЬ/НІЧ.	Харчування	безко-
штовне,	допомога	з	житлом.	Оплата	щодня,	без	затримок.	
063)5230400

Інформація КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ»
щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих  

речовин в атмосферне повітря
КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» має намір отримати дозвіл на викиди за-

бруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для ОСК 
«РЕКОРД» КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» в Управлінні екології та природних 
ресурсів Житомирської облдержадміністрації.

Юридична адреса: 10005, Житомирська обл., м. Житомир, вул. Чуднівська, 120. 
Фактична адреса: Житомирська обл., м. Житомир, вул. Вільський шлях, 267.

На ОСК «РЕКОРД» КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» відбувається викиди при 
роботі очисних споруд (аеротенку, вторинного відстійника, контактного резервуару, 
мулових майданчиків, хлораторної, КНС, камери з ручною решіткою, резервуару 
надлишкового мулу).

Відбуваються викиди: оксиду вуглецю, метану, оксиду азоту, аміаку, метилмер-
каптану, етилмеркаптану, сірководню та хлору.

Загальний річний обсяг викидів становить 1,82 т.
Перевищення санітарно-гігієнічних показників якості атмосферного повітря (ГДК, 

ОБРВ) при проведенні розрахунків розсіювання у приземному шарі атмосфери на 
межі СЗЗ не зафіксовано. Існуючі величини викидів від джерел забруднення ОСК 
«РЕКОРД» КП «ЖИТОМИРВОДОКАНАЛ» пропонується прийняти як нормативні. 

Зауваження та пропозиції громадськості щодо отримання дозволу на 
викиди можуть направлятися до місцевих органів влади: 10014, Житомирська 
обл., м. Житомир, майдан С. П. Корольова 4/2. Тел.: (0412) 48-12-12.

Розробник обґрунтовуючих матеріалів – ТОВ «ЕКО-МБ» тел. (0412) 46-16-60.

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 під-
приємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.

1.1. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, майдан. С. П. Корольова,2 
загальна площа 39,40 кв.м, розрахункова орендна плата – 31 грн. 62 коп. за 1 кв.м у місяць 
(без ПДВ, станом на 11.05.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

1.2. Частина нежилого приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. 
Житомир, вул. Чуднівська,105, загальна площа 1,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 
178 грн. 67 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.17), цільове призначення – 
розміщення банкомату.

1.3. Нежилі приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського,38 
загальна площа 84,80 кв.м, розрахункова орендна плата – 37 грн. 43 коп. за 1 кв.м у місяць 
(без ПДВ, станом на 11.04.17), цільове призначення – розміщення офісного приміщення.

1.4. Нежиле приміщення на п’ятому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. 
Мала Бердичівська,25 загальна площа 17,16 кв.м, розрахункова орендна плата – 9 грн. 
28 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.17), цільове призначення – розмі-
щення громадської організації на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності.

1.5. Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, 
майдан. С. П. Корольова, 12 загальна площа 15,20 кв.м, розрахункова орендна плата – 
61 грн. 88 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.17), цільове призначення – 
розміщення офісного приміщення.

2. Інформація про об'єкт оренди: частина нежилого приміщення цокольного по-
верху в будівлі, що перебуває на балансі Комунального вищого навчального закладу 
"Житомирський інститут медсестринства" за адресою: м. Житомир, вул. Шевченка, 
13, загальна площа 22,48 кв.м, розрахункова орендна плата – 67 грн. 26 коп. за 1 кв.м 
у місяць (без ПДВ, станом на 28.02.17), цільове призначення – розміщення фізкультур-
но-спортивного закладу, діяльність якого спрямована на організацію та проведення 
занять з різних видів спорту (тренажерного залу).

3. Інформація про об'єкт оренди: частина холу на першому поверсі в будівлі, що 
перебуває на балансі Комунальний заклад "Житомирський обласний інститут після-
дипломної педагогічної освіти" Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, 
вул. Михайлівська, 15, загальна площа 1,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 36 грн. 
56 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 12.05.17), цільове призначення – розмі-
щення торговельного автомату, що відпускає продовольчі товари (кавовий автомат).

4. Інформація про об'єкт оренди: нежиле приміщення в будівлі, що перебуває на 
балансі Комунального підприємства „Житомирський обласний лікувально-санаторний 
центррадіаційного захисту для дитячого та дорослого населення „Дениші” Житомирської 
обласної ради за адресою: Житомирський район, с. Дениші, вул. Набережна 1, загальна 
площа 83,00 кв.м, розрахункова орендна плата –45 грн. 76 коп. за 1 кв.м у місяць (без 
ПДВ, станом на 30.04.17), цільове призначення – розміщення кабінету водних процедур.

5. Інформація про об'єкт оренди: частина холу на першому поверсі в будівлі, що пере-
буває на балансі Комунальної установи "Обласна клінічна лікарня ім. О. Ф. Гербачевського" 
Житомирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3, загальна 
площа 1,00 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.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 28 червня 2017 року включно 
за адресою: 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 вказаних об'єктів оренди.
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•	 Прибиральниця (-ник)	в	піцерію	Челентано.	Д/р	не	обов	
язковий.	Приємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	співбесіді.	
Робота	в	центрі	міста.	093)5220700ІринаМиколаївна

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

•	 Прибиральниця (-ник)	виробничих	приміщень	запро-
шується	на	рибопереробне	підприємство.	Відповідальні,	
уважні,	старанні,	вміючі	та	бажаючі	працювати.	Г/р	з	
8.00-18.00.	З/п	висока	та	своєчасна	333042,(067)4100679

•	 Прибиральниця (-ник)	Ми	гарантуємо:	-	офіційна	за-
робітна	плата	-	3200	грн;	-	безкоштовне	харчування;	-	
комфортні	умови	праці;	-	розвіз	після	зміни	за	рахунок	
компанії	063)4964343,(067)4686098

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

•	 Продавец на	канцтовары	р-н	Богунии.	Неполная	за-
нятость.	З/п	при	собеседовании	097)4732914

•	 Продавец непродовольственных	товаров	срочно	на	
постоянное	место	работы.	Раен-	Хлебный	рынок.	График	
работы	и	зароботная	плата	договорные.	093)6551655Игорь

•	 Продавец срочно	требуется	в	овощной	киоск	в	р-не	
Малеванки.	Без	ограничений	в	возрасте.	Хорошие	условия	
работы.	Без	вредных	привычек	(непьющие).	Рекомен-
дации	с	предыдущего	места	работы	приветствуются.	
Честность,	ответственность.	З/п	достойная,	г/р	договор	
093)7224724,(067)1651259

•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные	099)9439760,(097)763872
9,(093)7439137

•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	
прод.	магазин	в	смт.Новогуйванск.	Умение	качественно	
обслуживать	клиентов,	наличие	мед.	книжки.	Привет-
ствуется:	о/р,	знание	кассового	аппарата.	Посменный	
график,	офиц.	трудоустройство.	З/п	3200-4000грн	
096)1541388,(063)3076872

•	 Продавец срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
О/р	от	1-го	года.	Г/р	с	8.00-22.00.	З/п	от	2800-3000грн	
067)5027573

•	 Продавец требуется	в	магазин	Канцтовары	(р-к	Хмель-
ники)	на	постоянную	работу.	Знание	ПК	в	совершенстве.	
Копировальный	центр.	Полный	соц.	пакет.	З/п	от	5000грн	
097)4732914

•	 Продавец требуется	в	парфумерную	компанию.	Средне	
специальное	образование.	Заработная	плата	от	3000	грн.	
График	работы	плавающий.	Нужны	коммуникабельные,	
активные,	желающие	работать	люди.	068)5055058Наталья

•	 Продавець в	магазин	Фора.	м.	Житомир,	вул.	Бердичів-
ська	67.	Всі	деталі	обговорюються	по	телефону	або	при	
співбесіді.	Телефонуйте	вже	зараз!	099)9636723

•	 Продавець в	молочний	відділ	з	досвідом	роботи	в	про-
дуктовий	маркет	Леон	(вул.	Шелушкова,	87/4).	Г/р	з	8-00	
до	22-00,	2/2	неділі.	067)5966680

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

•	 Продавець-консультант у	мережу	магазинів	PROSTOR	
(м.	Баранівка,	Житомирська	область).	Графік	роботи	та	
заробітня	плата	договірні.	Детальна	інформація	по	

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

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

•	 Продавцы в	киоски	на	остановках.	Г/р	2/2	недели.	Зарп-
лата	230	-300	грн/день.	Иногородним	предоставляем	
жилье.	067)8963182

•	 Продавцы в	продуктовый	магазин.	Г/р	2/2	недели.	Зарп-
лата	320	-350	грн/день.	Иногородним	предоставляем	
жилье.	067)8963182

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

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

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

•	 Продається деревообробне	підприємство	площею	2327	
м2	зі	станками	та	обладнанням,	вигідне	розташування	та	
під`їзні	шляхи.	Тернопільська	обл.	0972186827,kammora@
ukr.net

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

•	 Работа .Хотите	быть	уверенными	в	своем	завтра-при-
ходите	к	нам.Интересная	работа	со	стабильно	высокой	
з/п.Обучение	професиональному	массажу-бесплатно.Без	
интима.Гибкий	график	и	помощь	с	жильем.	066)1089944

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

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

•	 Работа Господарник-скотник	терміново	потрібен	фермер-
ському	господарству	в	Київській	області.	Вахта	2тиж./2тиж.	
Оплата	200грн/день	098)2558968

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

•	 Работа за	рубежом	Работа	в	Польше	на	строительных	
объектах.	Зарплата	от	17000	грн	в	месяц.	Жилье	бесплат-
но.	Лицензия	по	трудоустройству	МСПУ	решение	№	349	
от	06.04.2016	г.	067)5338180,(067)4854824,(057)7172762

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

•	 Работа Кольщик	блоков	на	постоянное	место	работы	в	
блочный	карьер.	Город	Коростышев,	Житомирская	обл.	
Доставка	в	и	с	Житомира	за	счет	предприятия.	Зароботная	
плата	от	выработки.	067)2690841Владимир

•	 Работа Кольщик	дров	срочно	требуются	на	лесопилку	
в	с.Сенгуры.	О/р	необязателен,	обучаем.	З/п	высокая	
(договорная).	050)5903066,(095)3321391

•	 Работа Кольщики	на	производство	камнеобработки.	
Робота	в	Житомирской	обл.,	Черняховский	р-н,	село	
Крученець.Все	детали	оговариваются	по	тел.:098)9133031

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

•	 Работа Операторы	на	канатную	машину	на	постоянное	
место	работы	в	блочный	карьер.	Город	Коростышев,	
Житомирская	обл.	Доставка	в	и	с	Житомира	за	счет	пред-
приятия.	Зароботная	плата	от	выработки.	067)2690841Вла-
димир

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

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

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

•	 Работа Робота	для	жінок	у	програмі	донації	яйцеклі-
тин.	Винагорода	до	25	000	грн	за	1	цикл.	Безкоштов-
не	медобстеження.	Компенсація	витрат	на	дорогу.	вік	
від	20	до	32	років.	Наявність	власної	здорової	дити-
ни	(дітей).	Ліц.	№	197875	МОЗУ	від	6	червня	2013	р.	
097)1358275,(099)5667579

•	 Работа Стабильная	работа	+	карьерный	рост.	Не	про-
дажи.	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 Хороший	дополнительный	зароботок.	Звоните!	
063)5075575,(097)6958060

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

•	 Работники склада	(грузчик,	охранник,	маш.	погрузчика)	
в	новый	комплекс	класса	"А".	Вахта	в	г.	Харькове.	Дневные	
смены,	заработная	плата	от	450	грн/день.	Питание,	про-
живания.	0682531865

•	 Работники склада	приглашаются	в	компанию	INTER	
CARS	UKRAINE.	Активные,	настойчивые,	с	желанием	
обучатся	и	хорошо	зарабатывать.	В/о	и	наличие	вод.	
прав	приветствуется.	Офиц.	оформление.	З/п	4000грн	
050)3893344ВладимирАлександрович

•	 Работники склада	срочно	требуются	на	постоянную	
работу.	Г/р	договорной.	З/п	от	4000грн	067)4101249

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

•	 Рабочие на	производство	и	установку	бетонных	заборов.	
Работа	в	г.Киев.	Жильё,	питание	-	предоставляем.	Вахта.	
З/п	11000гр	096)9102882,(095)4802882

•	 Рабочие с	ОР	и	без	в	сферу	гражданского	строитель-
ства.	Объекты	в	г.	Харькове.	Обучение	.	График	5,	10,	20,	
30,	45,	60	дней	.ЗП	от	9000	грн.	+	питание.	Предоставля-
ется	жилье.	0959113640

•	 Разнорабочие в	цех	на	производство	железобетонных	
изделий.	З/п	от	10000	грн	(выплата	2	раза	в	месяц).	Ра-
бота	в	г.	Киев	(с.	Белогородка).	Иногородним	помощь	с	
поселением.	097)5239889,(073)4389889

•	 Разнорабочие в	цех	по	обработке	гранита	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Коростышев.	Зароботная	плата	от	
5000грн.	Хорошие	условия	труда	050)5549133

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

•	 Разнорабочие для	производства	тротуарной	плитки	
в	г.	Борисполь.	Жилье	предоставляем.	З/п:	высокая.	
067)7693207

•	 Разнорабочие на	деревообрабатывающие	предприятие	
в	г.Киев.	Вахтовый	метод	работы.	З/п.	сдельная,	от	6	000	
грн.	067)6575247Тимофей

•	 Разнорабочие на	производство	в	г.Житомире.	За-
роботная	плата	и	график	работы	при	собеседовании.	
067)4125453

•	 Разнорабочие на	производство	в	г.Житомире.	За-
роботная	плата	и	график	работы	при	собеседовании.	
067)4125453

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

•	 Разнорабочие на	 строительство	 в	 городе	 Жи-
томире.	З/п	от	200грн/день.	Предотавляем	жилье.	
067)9967706,(063)2939994

•	 Разнорабочие по	уходу	за	растениями(саженцами)	в	
рассадник	(Киевская	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

•	 Р а з н о р а б о ч и е  с р о ч н о 	 т р е б у ю т с я 	 в	
деревообрабатывающий	цех	на	постоянное	место	
работы.	Открыта	вакансия	для	3-х	человек.	Зароботная	
плата	от	выработки.	Официальное	трудоустройство.	
095)2741432Валерий

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

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

•	 Рамщик на	деревообрабатывающие	предприятие	в	
г.Киев.	Вахтовый	метод	работы.	З/п.	сдельная,	от	6	000	
грн.	067)6575247Тимофей

•	 Рамщик требуется	г.	Киев	на	ленточные	и	дисковые	
пилорамы.	Вахтовый	метод	работы.	З/п	сдельная,	от	6	
000	грн.	068)2644927Олег

•	 Реалізатори Реалізатори	для	продажу	продуктів	
харчування	на	пляжах	м.	Одеса.	Надаємо	безкоштов-
не	проживання	та	харчування	З/п	від	300грн/день.	т.	
098)2886389,(063)1068222

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

•	 Різноробочі (підготовка	деревини,	перевантаження,	
фасування	деревного	вугілля,	інші	роботи	на	вугіл-
левипалювальній	ділянці)	потрібні	виробництву	в	Рів-
ненській	області.	Вахтовий	метод	-	21-30	календарних	
днів.	Харчування	та	проживання	забезпечує	підприємст	
068)7167177,(050)4414946

•	 Різноробочі на	виробництво.	З/п	від	4000	грн.	Робота	
в	с.	Станишівка,	Житомирський	р-н.	Всі	деталі	обгово-
рюються.	067)3017377

ЖИТОМИРСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ-ІНТЕРНАТ
оголошує набір на 2017 - 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

До училища приймаються особи віком від 15 до 40 років, 
що мають інвалідність:

На базі 9 класів (термін навчання З р.)
� Оператор комп'ютерного набору � Секретар керівника � Кухар. Кон-

дитер � Оператор комп'ютерного набору � Електромеханік з ремонту та 
обслуговування лічильно-обчислювальних машин.

На базі 11 класів (термін навчання 1,5 р.)
� Оператор комп'ютерного набору � Офісний службовець (бухгалтерія);  

� Оператор комп'ютерного набору � Соціальний робітник. � Слюсар-елек-
трик � Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних 
машин � Взуттьовик з пошиття взуття � Кухар � Кондитер.

На базі спеціалізованих загальноосвітніх шкіл 
для дітей зі зниженим слухом (термін навчання 1,5 р)
� Взуттьовик з пошиття взуття � Кухар � Кондитер

Учні отримають стипендію, забезпечуються 4-разовим 
харчуванням, проживанням в гуртожитку безкоштовно.

Здійснюється безкоштовне обслуговування перукарем, взуттьовиком тощо.

Адреса: 10029, м. ЖИТОМИР вул.Небесної Сотні, 43, ztvpui@gmail.ru, http://
zhvpu.zt.ua, телефони: 47-32-71,47-32-74 (приймальна директора), 47-32-77 (факс) 
моб. (068) 677-62-03: (093) 408-32-47

НАВЧАННЯ БЕЗКОШТОВНЕ. ЦІЛОДОБОВЕ МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.
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•	 Робітники виробничих	професій.	Провідний	європей-
ський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	Хо-
лостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	
Соборності,	36	(Синя	прохідна)	044-406-36-26,	(050)3868659

•	 Робітники потрібні	для	обслуговування	приватного	
будинку	в	м.	Ірпінь	(15	км.	до	м.Києва).	Прибирання	дво-
ру,	будинку,	мийка	авто.	Догляд	басейну,	газону,	собак,	
дрібний	ремонт	Досвід	роботи.	Вахтовий	метод	роботи	
Оплата	400грн/день.	Надається	житло	067)7008820

робоТА в Південній кореї ТА іЗрАїлі для чоловіків, 
Жінок, сімейних ПАр. вік 23-50 років. ЗАрПлАТА від 
?40000-57000грн. в місяць. ПрАцюємо беЗ Передо-
ПлАТ, По всій УкрАїні. лiц мсПУ Ав585217 вiд 30.08.12; 
0980357646, 0631728606,0506700242

робоТА для ЗвАрювАльників в Польщі, ПівАвТомАТ 
(міг мАг) ЗП 18000-40000грн. (від квАліфікАц). великА 
бАЗА вАкАнсій, З досвідом і беЗ. віЗовА ПідТримкА. 
львів, вУл вол. великого 18. лiц мсПУ Ав585217 вiд 
30.08.12; 0980357646, 0506700242,0631728606

•	 Робота за	кордоном	Гарантована	легальна	робота	у	
Польщі	Робота	для	жінок,	сімейних	пар	та	чоловіків,	су-
проводження	на	всіх	етапах.	Ліцензіювання	згідно	наказу	
мінсоцполітики.	Наказ	№	715	від	28.04.2017	098)7208360Лі-
лія,(063)1096292

•	 Робота за	кордоном	робота	в	Польщі!	Великий	ви-
бір	вакансій	для	чоловіків,	жінок	та	сімейних	пар.	До-
помога	в	отриманні	візи	+	працевлаштування	+	органі-
зація	доїзда	на	місце.	Ліц.	МСПУ	№606	від	11.04.2017р	
067)6745677,(050)5159090

•	 Робота за	кордоном	Робота	в	Польщі.	Спеціалісти	та	
Різноробочі	на	будівництві,	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	трудоустройство	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	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	різні	великі	
об`єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000/міс!	Житло	від	1300/міс.	
0969620681,0991226342

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

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

•	 Сварщик на	полуавтомат	в	торгово-	производственную	
компанию.	З/п	8000-10000грн.	О/р	обьязалетен,	разряд	
минимум	3.	Иногородним	предоставляем	жилье.	Киевская	
обл.,	Макаровский	р-н.,	с.Новоселки.	067)6245070Алек-
сейЕвгеньевич

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

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

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

•	 Сиделка с	проживанием.	Уход	за	пожилой	женщиной.	
Покупка	продуктов,	уборка.	Приём	контроля	лекарств.	
Предоставляется	комната.	З/п	4000-5000	грн.	ЦТ	Актив-
Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	
5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282
,(093)2401847

•	 Складальник верха	взуття	на	постійну	роботу	в	компа-
нію	ДП	Модітал	(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	
Г/р	-	з	7-30	до	16-20.	Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	
Проводимо	навчання.	344470,430161

•	 Складальник взуття	на	постійну	роботу	в	компанію	
ДП	Модітал	(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	
Г/р	-	з	7-30	до	16-20.	Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	
Проводимо	навчання.	430161,344470

•	 Складальник виробів	Заробітна	плата	своєчасна,	від	
4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,(067)41176
32,(067)4117631

•	 Слесарь срочно	требуется	на	производство.	Г/р	
нормированный.	Официальное	трудоустройство.	З/п	
высокая	096)3643053,448931

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

•	 Слюсар -	 сантехнiк	 потрiбен	 на	 пiдприэмство	 у	
м.Житомир.	 З/п	 вiд	 4500грн+%	 за	 понаднормовi.	
063)1807470,(067)4121716

•	 Слюсар -	складальник	(середня/технічна	освіта).	Про-
відний	європейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	
праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	Офіційне	працевлашту-
вання.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	
Боярка,	вул.	Соборності,	36	044-406-36-26,	(050)3868659

•	 Слюсар -збиральник	металевих	конструкцій	терміново	
потрібний	на	Завод	Металевих	Конструкцій.	Всі	деталі	за	
тел	067)4125907Ірина

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

•	 Слюсар з	контрольно-вимірювальних	приладів	на	ви-
робниче	підприємство	ТОВ	Житомирський	картонний	
комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064

•	 Слюсар на	п-ство	Золотий	Каравай.	Конкурентна	за-
робітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	
Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водо-
канал),	3-й	Хлібзавод	487867,(067)4111649,(050)4842876

•	 Слюсар на	постійну	роботу	в	компанію	ДП	Модітал	
(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	Г/р	-	з	7-30	до	
16-20.	Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	Проводимо	
навчання.	430161,344470

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

•	 Слюсар-ремонтник на	ТОВ	Житомир-Агробудіндустрія.	
Ремонт,	обслуговування	мостових	кранів,	конвеєрів,	ре-
монт	метало	форм,	складання	металоконструкцій.	Офіцій-
не	працевлаштування.	З/п	-	договірна	067)4120408,332072

•	 Сортировщик (муж./жен.)	требуются	на	постоянную	
работу	в	г.	Киев	(р-н.	Корчеватое	2,	Островная	14).	Работа	
на	складе	(сортировка	ПЭТ	бутылок,	пленки,	макулатуры).	
Полная	занятость,	обучаем,	расчет	своевременно.	Иного-
родним	предоставляется	жилье.	097)5501053

•	 Сортировщик (помощник	сортировщика)	требуются	в	г.	
Киев	(р-н.	Корчеватое	2,	Островная	14).	Работа	на	складе	
(сортировка	ПЭТ	бутылок,	пленки,	макулатуры).	Полная	
занятость,	обучаем,	расчет	своевременно.	Иногородним	
предоставляется	жилье.	097)5501053

•	 Сортувальник полімерів.	Графік	роботи	-	5	денка,	
субота-неділя	-	вихідні.	Заробітна	плата	від	2500	грн	
067)4956527

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

•	 Сортувальник тротуарної	плитки	на	підприємство	у	
м.Бровари	(Київська	область).Заробітня	плата	договірна.	
Вахтовий	метод	роботи	15/15,	або	повний	місяць.	Надаємо	
житло	та	харчування.	067)5382175

•	сотрудниКи	в	отдел	достАвКи	в	реКлАмное	Агенство	
(подписКА	и	достАвКА	гАзет,	реКлАмныХ	мАтериА-
лов).	г/р	и	оплАтА	договорные,	от	4000	грн.	в	месяц.	
0953425667руслАнгригорьевич

•	 Сотрудники в	офис	Приглашает	компания	на	работу.	
Хорошие	перспективы,	подготовка	и	переподготовка.	
Доход	(до	5000	грн)	+	бонусы	+	премии	(%).	068)1117715

•	 Специалисты на	 производство	 на	 гильотину	
срочно	 требуются	 на	 предприятие.	 З/п	 высокая.	
066)1666972,(096)3643053,448931

сПільнА Польсько-УкрАїнськА Агенція доПомАгАє 
У відкриТТі віЗ до Польщі, чехії, робоТА в Польщі, 
німеччині, чехії. оформлення сТАрхівок, АнкеТ. 
шУкАємо регіонАльних ПредсТАвників. м. ів.-фр. 
вУл. мАЗеПи 6 офіс 2. ліц Ав 547294 від 27.08.2010 
0987167372,0953015234

•	срочно!	требуются	уборщицы.	з/п	стАбильно.	098
1621010,0961998694,0994230813

•	 Станочники на	деревообрабатывающие	предприятие	
в	г.Киев.	Вахтовый	метод	работы.	З/п.	сдельная,	от	6	000	
грн.	067)6575247Тимофей

•	стАрший	достАвКи	в	реКлАмне	Агенство	"медіА	
ресурс".	підбір	персонАлу,	нАвчАння,	Контроль	ро-
боти.	г/р	і	оплАтА	договірні,	від	5000	грн.	щомісячно.	
0953425667руслАнгригорович

•	 Столяр в	 столярний	 цех	 Надаємо	 гуртожиток	
050)3100753

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

•	 Сторож на	предприятие.	Срочно!	Подробности	огова-
риваются.	067)4100106

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

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

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

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

•	 Стяжечники бригади	на	полусухую	стяжку	или	отдель-
но	латочник.	З/п	-	24	грн/кв.м,	Опыт	от	1	года.	Оплата	
каждые	1000	кв.м.	Предоставление	жилья,	спецодежды	
050)3101956

•	 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	будівни-
цтво.	З/п	висока!	Надаємо	житло	044)5642263,(050)3754090

•	 Тесляри на	п-ство	Золотий	Каравай.	Конкурентна	за-
робітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	
Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водо-
канал),	3-й	Хлібзавод	487867,(067)4111649,(050)4842876

•	 Технолог -	конструктор	металевих	конструкцій	терміново	
потрібний	на	Завод	Металевих	Конструкцій.	Всі	деталі	за	

•	 Технолог в	молочний	цех	(д/р	з	молоком)	на	фермерське	
господарство.	Офіційне	працевлаштування.	За	необхід-
ності	-	надається	житло.	Рівень	з/п	та	г/р	визначається	
по	результатам	співбесіди	з	керівником	господарства	
067)4673812Леся

•	 Технолог взуттєвого	виробництва	на	постійну	роботу	
в	компанію	ДП	Модітал	(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	
соцпакет.	Г/р	-	з	7-30	до	16-20.	Іногороднім	компенсація	
за	проїзд!	Проводимо	навчання.	344470,430161

•	 Тістороби ЗП:	від	7000	грн.	Компанії	з	виробництва	хлі-
бобулочних	виробів	(м.	Київ,	вул.	Бориспільська)	потрібні.	
ГР:	вахтовий	метод	(7,	15,	21	днів).	Оф.	працевлаштування.	
Іногороднім	-	гуртожиток.	093)9710184

•	 Товаровед срочно	требуется	в	ресторан	пгт.	Зато-
ка	Одесской	области.	Работа	посменная.	Иногородним	
предоставляем	жильё.	Хороший	и	дружный	коллектив.	
096)3177722

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

•	 Токарь с	опытом	работы	от	1	года.	Непьющий,	во	
время	работы.	Заработная	плата	по	договорености.	
098)4794411ПетрБорисович

•	 Токарь срочно	требуется	на	производство.	З/п	высокая	
096)3643053,448931

•	 Токарь срочно	требуется	на	СТО.	О/р	обязателен.	Г/р	
договорной.	З/п	высокая	и	своевременная.	067)4175262

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

•	 Різноробочі на	процеси	на	п-ство	Золотий	Каравай.	
Конкурентна	заробітна	плата,	оформлення	згідно	КЗпП,	
соц.пакет.	М.	Житомир,	вул.	Радонова,	11	(Корбутівка,	
зупинка	водоканал),	3-й	Хлібзавод	487867,(067)411164
9,(050)4842876

•	 Різноробочі на	 роботу	 в	 будівельну	 компанію.	
068)5945636

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

•	 Робітники (чоловіки	і	жінки)	на	рибопереробне	під-
приємство	для	переробки	риби.	Відповідальні,	уважні,	
виконавчі,	які	вміють	і	хочуть	працювати.	Г	/	р	8.00-18.00.	
З	/	п	висока	і	своєчасна	067)4100679

•	 Робітники в	цех.	Г/р	з	8-00	до	17-00	З/п	від	4000	грн	
098)4782197
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•	 Токарь-фрезеровщик срочно	требуется	на	СТО.	О/р	
обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевремен-
ная.	067)4175262

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

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

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

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

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

требуется	торговый	предстАвитель	в	торг.	опто-
вую	КомпАнию,	торговля	КондитерсКими	изде-
лиями,	объяз.	нАличие	Авто.	з/п	по	результАтАм	
собеседовАния	0636889438	олег	леонидович

•	 У зв'язку	з	розширенням	офісу	набираєм	персонал	на	
роботу.	Запрошуємо	комунікабельних	та	цілеспрямованих	
людей	у	свою	команду	для	роботи	в	інтернеті.	Високий	
дохід!!!	Навчаня	БЕЗКОШТОВНЕ!	0984580691,	0950437922

•	 Уборщики (-цы)	в	ТРЦ	на	объекты	г.	Киева.	Г/р	
посменный,	возможен	вахтовый	метод.	Высокая	ста-
бильная	оплата	4000-8000грн	(аванс).	Жителям	регионов	
возврат	проезда	и	помощь	с	жильем.	063)4018483,(099)
5155418,(096)8255020

•	 Уборщики (-цы)	Работа	в	г.Киеве	от	прямого	работода-
теля.	Поможем	с	жильем.	Авансы.	Компенсация	проезда.	
З/п	5000-7000грн	067)9376743,(050)1403176

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

•	 Уборщица (-ик)	срочно	требуется	в	ресторан	"Дивный	
сад".	Г/р	-	по	договоренности	и	з/п	-	высокая	и	своевремен-
ная.	Вся	дополнительная	информация	при	собеседовании	
097)4823119ЛарисаМихаловна

•	 Укладальники тротуарної	плитки	на	підприємство	у	
м.Бровари	(Київська	область).Заробітня	плата	договірна.	
Вахтовий	метод	роботи	15/15,	або	повний	місяць.	Надаємо	
житло	та	харчування	067)5382175

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

•	 Услуги Грузоперевозки	по	городу,	области	и	по	Украине	
до	2500т!	098)0158798

•	 Услуги Купим	лист,	уголок,	трубу,	полосу,	круг,	поковки.	
Лежалые,	б/у.	050)5442769

•	 Установщики еврозаборов	 на	 производство	
железобетонных	изделий.	З/п	от	10000	грн	(выплата	2	
раза	в	месяц).	Работа	в	г.	Киев	(с.	Белогородка).	Иного-
родним	помощь	с	поселением.	073)4389889,(097)5239889

•	 Фасадчики (бригады	фасадчиков)	в	строительную	
компанию	в	г.	Киев.	Общежитие	предоставляется.	
066)1484432Сергей

•	 Фасадчики (утепление	минеральной	ватой)	срочно	
требуются	в	строительную	компанию.	Г/р	с	8.00-19.00.	З/п	
сдельная	от	14000-30000грн	Работа	в	г.Киев	и	г.Бровары.	
097)2538810,(099)5211100

•	 Фасадчики срочно	требуются	в	г.Киев	на	постоянное	
место	работы.	График	работы	договорной,	зароботная	
плата	от	выработки,	выплаты	своевременные.	Иногород-
ним	предоставляем	жилье.	067)3092598

•	 Фасовщицы вафель	Артек	на	кондитерское	производ-
ство.	Возраст	и	о/р	значения	не	имеет.	Г/р	на	выбор:	2/2,	
4/2,	5/2	дня.	Комфортные	условия	труда.	З/п	4000-5000	
грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	
1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	552086,(067)58
84282,(093)2401847

•	 Фасувальники готової	продукції	терміново	потрібен	на	
роботу	в	Київську	область.	Заробітна	плата-	від	6000	грн.	
Іногороднім	надається	житло.	067)1763099

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

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

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

•	 Формувальники тіста	ЗП:	від	7000	грн.	Компанії	з	ви-
робництва	хлібобулочних	виробів	(м.	Київ,	вул.	Борис-
пільська)	потрібні.	ГР:	вахтовий	метод	(7,	15,	21	днів).	Оф.	
працевлаштування.	Іногороднім	-	гуртожиток.	093)9710184

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

•	 Фрезеровщики срочно	на	постоянное	место	работы	в	
цех	по	обработке	камня.	Зароботная	плата	высокая,	от	
выработки.	График	радоты	договорной	067)4106617Сергей

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

•	 Фрезерувальники терміново	потрібні	на	постійне	місце	
роботи	на	підприємство.	Гарні	умови	праці.	Висока	та	
своєчасна	з/п.	Іногороднім	надаємо	житло.	Підвіз	до	місця	
роботи	за	рахунок	роботодавця.	097)4701101

•	 Швачки на	постійну	роботу	в	компанію	ДП	Модітал	
(м.	Житомир).	Гідна	з/п,	повний	соцпакет.	Г/р	-	з	7-30	до	
16-20.	Іногороднім	компенсація	за	проїзд!	Проводимо	
навчання.	344470,430161

•	 Швеи в	цех	по	изготовлению	городских	рюкзаков	и	
сумок(несложные	изделия).	Г/р	и	трудоустройство	согласно	
законодательства	Украины.	З/п	от	выработки,	в	среднем	
7000грн.	Город	Киев,	ул.	Электриков(Подольский	р-н).	
Жилье	предоставляем.	098)0984300Олег

•	 Швеи на	новое	предприятие.	З/п	от	3000	грн.	Г/р:	пн-пт,	
с	8.30	до	17.00.	Своевременная	оплата	труда.	Работа	в	г.	
Житомир	(р-н	Музыкалки)	097)0858712

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

•	 Швеи на	швейное	производство	на	постоянное	место	
работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)3838801,(0
93)9048748,(096)5548178

•	 Швеи срочно	требуются	на	постоянную	работу.	З/п	
достойная	067)7386743

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

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

•	 Штукатуры бригады	на	машиную	штукатурку.	З/п-	
40	грн/кв.м.	Опыт	от	1	года.	Объекты-	частные	дома.	
Постояный	 обьем	 работы.	 Предоставляем	 жилье	
050)3101956

•	 Штукатуры срочно	требуется	в	г.Киев	на	постоян-
ное	место	работы.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Предоставляем	жилье.	097)5047905

•	 Экспедитор. Доставка	товара	согласно	маршрута.	
Ответственность,	внимательность,	можно	без	о/р.	Гра-
фик	с	9.00	до	18.00,	сб,	вс	–	выходные.	З/п	6000	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

•	 Электрослесари срочно	требуются	на	работу	ООО	
Березовский	карьер.	О/р	приветствуется.	Г/р	нормирован.	
Работа	в	Житомирская	обл,	с.	Березовка	.	Вся	дополни-
тельная	информация	по	т.	097)3489800ЛарисаАлексеевна

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 
•	продАм	1-но	Ком.Кв,	5/9	этАжей,	39м/19,8м/8м,	
г.житомир,	р-н	Крошня,	ул.щорсА.	ценА	470	900	грн.	
0939967699

•	продАм	1-но	Ком.Кв.,	2/2	этАжей,	32м/0м/0м,	г.житомир,	
р-н	чулочнАя	фАбриКА.	ценА	481	482	грн.	0978469626

•	продАм	1-но	Ком.Кв.,	 2/9	этАжей,	29м/15м/7м,	
г.житомир,	р-н	Крошня,	ул.	КрошенсКАя.	ценА	476	191	
грн.	0976948539

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 
•	продАм	 2-Х	 Ком.Кв.,	 1/2	 этАжей,	 54м/30м/9м,	
г.житомир,	р-н	КорбутовКА,	ул.рАдоновА.	ценА	873	016	
грн.	0634254222

•	продАм	2-Х	Ком.Кв.,	8/9	этАжей,	54м/34м/8м,	г.житомир,	
р-н	богуния,	ул.мАлиКовА.	ценА	671	053	грн.	0980976208

2.8. Продам будинки в передмісті 

продАється	будиноК	в	с.рАйКи,	бердичівсьКого	
р-ну,	житомирсьКої	обл.	зАгАльнА	площА	-	82	Кв.м,	
житловА	-	40	Кв.м.	+	літня	КуХня,	гАрАж,	сАрАй,	2	
погребА.	цінА	договірнА	0963003157

•	продАм	1-но	этАжный	дом,	житомирсКАя	обл.,	Ко-
ростенсКий	р-н,	с.новАКи.	ценА	70	000	грн.	0937959170

2.11. Продам Ділянки в місті 
•	продАм	или	сдАм	в	Аренду	земельный	учАстоК	2	
гА,	чернозем,	оКрАинА	житомирА	(р-н	ХимволоКно).	
0673911769

2.14. Продам Комерційна 
•	 Здам/продам кіоск,	24	кв.м,	на	хмельницькому	реч.	
ринку	(весільний	ряд),	ринок	"Привоз",	прохід.	місце.	
0677290213,0972254881

2.16. Здам в оренду 
•	здАм	Або	обміняю	нА	КвАртиру	в	місті,	Або	про-
дАм	будиноК	в	с.левКів.	поруч	ліс,	річКА,	недАлеКо	
зупинКА.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

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 

продАм	вАз-21063,	1988	г.в.,	цвет	бежевый,	20	тыс.	
пробегА,	после	КАпремонтА.	ценА	договорнАя.	зво-
нить	после	18.00	0634547469	КонстАнтин

•	рефрижерАтор	MAN	TGA,	2007	г.в.,	серебряный,	10.4	
л,	647	тыс.Км.	г.винницА.,	ценА	985	163	грн.	торг.об-
мен	0979086777

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, 
ПоТребУюче ремонТУ, Проблемне, кредиТне, 
АресТовАне, бУдь-якої мАрки. евАкУАТор. швидко. 
0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного Або ЗАрУбіЖного вироб-
ницТвА. моЖливо Після дТП. швидко ТА дорого. 
0677459877,0632439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 
•	 Запчастини до	китайських	міні-тракторів	"Фотон",	"Донг	
Фенг",	"Сінтай",	"Джинма",	ДТЗ,	"Булат"	та	інші.	www.
agrozone.com.ua.	0501811180,	0971811011,0930881880

•	 Комбайн "Джон-Дір-1032",	жатка	2,8;	преси	для	соломи	
"Велгер	АП	41-42",	"Мойсей";	плуги	оборотні	"Лемкен",	3-5	
корпусні;	фрези,	картоплесаджалки	"Хасія",	4-рядні;	карто-
плезбиральний	комбайн	"Сампо",	1-рядний,	сівалка	3м.	
0973850784,0975847243

•	 КАМАЗ-55102 (самоскид-колгоспник),	1992	р.г.,	товарний	
вид,	знятий	обліку.	0506146423,0960795238

•	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, гребки,	копачки,	сівалки,	гілкоподрібнювачі,	міні-
трактори,	мотоблоки,	зернодробарки,	траворізки,	доставка	
по	Україні,	запчастини.	сайт	agrokram.com;	агрокрам.укр	
0980465090,0990465090

•	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	виробни-
цтва	для	всіх	видів	яєць	від	42-3000	шт.	inkubator.biz.ua,	
0975618474,0634200870

•	 С/г техніка:	трактори	МТЗ,	Т-25,	прес-підбирачі,	обпри-
скувачі,	картоплесаджалки,	картоплезбиральна	техніка,	
плуги,	косарки,	грабарки	та	ін.	на	замовлення.	(096)7799178,	
(067)7191888,	0501943662,+48724568737

•	 Сіялка СУПН,УПС,	Тодак-8,	СЗ-3,6(5,4).	Культив.КРН-5.6.	
Диск.борона	АГ.	Оприскув.ОП.	Жатка	кукур.	КМС-6(8).	
0677801439,0990556745

•	 Трактор Т-40М	з	причепом	2ПТС-4	(на	кругу),	з	2-х	
корпусними	плугом	та	боронами,	в	роботу	товарний	вид.	
0506146423,0960795238

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

•	 Поршнева група	МД	Кострома,	КМЗ,	гільза,	поршень,	
кільця,	пальці,	прокладки,	вкладиші.	Ориг.з/ч	КАМАЗ,	
МТЗ.	0675702202,0507190074

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

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

евАкУАТор По місТУ ТА облАсТі .  до 4-х 
Тон,довЖинА -5 м. бУдь якА формА ЗАвАнТАЖення 
0731617000,0976646575

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	 Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	Доставка	а/м	
ЗИЛ.	0677905739,447067

•	продАм	песоК,	бут,	щебень,	отсев,	дровА,	землю,	
глину,	перегной,	подшивКА.	достАвКА	строймАте-
риАлов,	вывоз	мусорА.	0938436692,0976949302сергей

•	руберойд	рКК-180,	-350;	рКп-180,	-350,	рнК,	рнп	від	
виробниКА	в	ХАрКові.	товАр	сертифіКовАний.	яКість	
-	17-річний	досвід	виробництвА	тА	реАлізАції	по	всій	
уКрАїні.	формА	оплАти	будь-яКА.	0675582811

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	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

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!
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РІЗНЕ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

0412-33-70-12, 067-410-81-37

автовишки, автокрану та екскаваторів, 
бульдозерів,самоскидів. Копання 
ставків. Перевезення негабаритів. 
Продаж піску, щебню, ґрунту.

Куплю авто вітчизняного або 

063-243-94-32, 068-790-50-05

зарубіжного виробництва.
Можливо після ДТП. Швидко та 
дорого.
     Тел. : 067-745-98-77,

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

• техпомощь в дороге;
• все виды ремонтных работ;
• компьютерная диагностика.
г. Житомир, ул. Жуйко, 43.

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

Продаємо  ОПТ  свинину та
напівтуші свинні

Тел.: (067) 499 28 28

В салі та без. Фермерське госпо-
дарство надає всі супровідні 
документи. 

4.18. металопрокат. Куплю 
•	 Куплю Баббіт	Б-16,-83;	припой	ПОС-30,-40,-61;	олово.	
Терміново,	в	будь-якому	вигляді,	кількості.	Офіс	у	м.Кривий	
Ріг.	0963409983

4.19. металоконструкції. 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

4.22. 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

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

ПП фонТАн: бУріння, ремонТ, ТАмПонАЖ сверд-
ловин нА водУ, монТАЖ нАсосного облАднАння. 
0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	 Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	про-
сті.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua,	
0961059178,0473631062

•	 Котли твердопаливні	тривалого	горіння	(виробничі,	
побутові).	Тепловентилятори	на	дровах.	Буферні	ємкості	
0666008784,	0680450764

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

•	 Позика від	10	тис.	до	100	тис.	грн,	12-14%,	до	8	ро-
ків,	по	всій	Україні.	Ліц.	НБУ	№249	від	17.11.2011.	
0957674990,0630380063

ПривАТний ЗАйм. ПоЗики від 10.000 до 3.000.000 грн. 
череЗ ноТАріАльне оформлення Під 35% річних. 
вигідно, ПросТо, реАльно. 0956910963,0988068438

6.13. Ремонт техніки 

ремонТ холодильників, ЗАмінА комПлекТУю-
чих, ЗАПрАвкА. якісТь, гАрАнТія. виїЗд По облАсТі. 
0975107907,0932929225

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

•	КонсультАція	тА	допомогА	нА	відстАниі	в	сКлАдниХ	
сімейниХ	обстАвинАХ,	шлюбниХ	відносинАХ,	в	бізнесі,	
КАр`єрі,	нА	успіХ.	0689389199

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

Професійний Підхід до бУдь-яких ЖиТТєвих си-
ТУАцій. квАліфіковАнА доПомогА, консУльТАції ТА 
ЗАхисТ в ПиТАннях і ПроблемАх: сім`ї, діТей, шлюбУ, 
кохАння, сАмоТносТі, біЗнесУ. 0673038478

7. все Для Дому 
7.6. Дитячі товари. Продам 

•	продАм	КровАть	б\у.	0672649502

Продам в розстрочку
ЗАЗ Сенс

за 2 364 грн на мiсяць

Телефонуйте: 067-924-79-82

ТРАНШЕЄКОПАЧ

тел.: (099) 708-90-65
(093) 420-23-11, (096) 592-29-11

Копання траншей під всі види 
комунікацій. Доступні ціни.

Установка ГБО
4-го покоління.
Ціна 6300 грн.

Тел.: 097-375-37-01

8. РіЗНе 

8.11. Промислове обладнання. Продам 
•	 Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	виробни-
цтва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	полублоків,	
транспортне	обладнання	і	т.п.	0675669709

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

кУПУємо відходи Плівки ПолієТиленової, ПлАсТ-
мАси ТА мАкУлАТУрУ. 0505580047,447919

•	Купуємо	ХолодильниКи,	прАльні	мАшини,	плити,	
телевізори,	Компютери,	монітори	тА	іншу	побутову	
тА	Компютерну	теХніКу.	стАру	Або	не	прАцюючу.	
сАмовивіз.	0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрАчено	студентсьКий	КвитоК,	видАний	жду	ім.	
і.фрАнКА,	№	10363580,	нА	ім`я	АрХипчуК	тетянА	сер-
гіївнА	ввАжАти	недійсним

8.23. інше. Продам 
•	зАдля	успіХу	вАшого	зАКлАду!	ясКрАві,	яКісні,	
вишуКАні,	вигідні!	пАперові	тА	плАстиКові	стАКАни,	
КришКи,	трубочКи,	мішАлКи.	КАвА,	тА	все	до	неї:	
сиропи,	топінги,	зефір.	PeTroVkA-horecA.coM.uA	
0674697103віКтор.

•	 Олійниця 2-х	штокова,	з	піджарюванням,	виробнича	
потужність	10	т/доба,	бункер,	щит	управління,	електро-
двиг.	0506146423,0960795238

•	 Продається деревообробне	підприємство	площею	2327	
м2	зі	станками	та	обладнанням,	вигідне	розташування	
та	під`їзні	шляхи.	Тернопільська	обл.	kammora@ukr.net	
(097)2186827

8.24. інше. Куплю 
•	 Викуп будівель	під	розборку	(ангари,	склади,	елеватори,	
комплекси,	фабрики).	Куплю	будматеріали	та	метал	б/в.	
0977317937,0630281128

•	 Ємності, резервуари,	цистерни,	ресивера,	бочки	мета-
леві	б/в	2-75м3	б-якого	призначення.	Прод/куп.	по	Україні.	
0660955717,0680894654

•	 Куп. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	Радіолампи	ГУ,	ГИ,	
6н,	6ж,	6п,	в	т.ч.	індикаторні.	Контактри.	Реле.	Вакуум.
конденсатори.	0979902807

•	 Куплю квадранти	КО60,	магнітні	плити	560х200	ел.,	
800х320	мех,	мірильний	інструмент,	нутроміри.	Металоріж.	
інструмент.	0679083229

•	 Куплю крани	(козл/мост/баш).	Редуктори,	ел/двиг.	Ди-
зельні	ел/станції.	Кабель,	провід.	Тельфера	б/в,	компре-
сора,	лебідки.	0977317937

кУПлю ліс крУгляк (соснА) У великих обсягАх По-
сТійно. конТ. 0675702390

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

•	 Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	твердих	та	
м`яких	порід	деревини.	0981554242

•	 Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Піні-Кей",	са-
мовивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети.	0981554242

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

•	 Срібло ювелірне	 і	технічне	в	будь-якому	вигляді,	
кількості,	дорого.	Радіодеталі,	олово,	припої,	 інше.	
0660955717,0680894654
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від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

42-49-94
(063) 189-28-58

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00 

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

ОВЕН
Серйозно поставтесь 

до нових планів та ста-
рих «хвостів». Прорахо-

вуйте кожний крок заздалегідь.
ТЕЛЕЦЬ

Довіртеся внутріш-
ньому голосу, якщо 
ситуація вимагатиме 

швидкого рішення. Зустріч з 
діловими партнерами обіцяє 
нові перспективи.

БЛИЗНЮКИ
Тиждень обіцяє 

цікаві події, які обіця-
ють не тільки успіх, а й 

прибуток. Ваші конструктивні 
пропозиції гідно оцінить керів-
ництво.

РАК
Не надто вдалий час 

для нових ініціатив. За-
раз краще «пливсти за 

течією» й берегти те, що вже 
маєте.

ЛЕВ

Активний період. 
У вас з’явиться можли-
вість обернути собі на 

користь навіть несприятливий 
збіг обставин.

ДІВА
Роботи, різних до-

ручень, прохань і не-
відкладних справ буде 

аж занадто. І все ж не потрібно 
через це обурюватися, сваритися 
з близькими людьми.

ТЕРЕЗИ
Ймовірно, доведеть-

ся займатися тим, про 
що навіть й гадки не 

мали. Можливо, настав час для 
зміни діяльності.

СКОРПІОН
Початок  тиж н я 

принесе якісь розчару-
вання, клопоти й непорозумін-
ня. Але незабаром усе швидко 
стане на місця.

СТРІЛЕЦЬ
Зробіть щось важ-

ливе особисто для себе 
та свого майбутнього. У серед-
ині тижня знадобиться вміння 
домовлятися.

КОЗЕРІГ
Не квапте події, 

сприймайте їх такими, 
якими вони є насправді, а не 
якими ви хочете бачити.

ВОДОЛІЙ
Вдалий період для 

чогось нового, у тому 
числі зміни місця про-

живання, навчання або роботи. 
Але фінансовими питаннями та 
комерцією займатися не варто.

РИБИ
Час віддавати бор-

ги, дякувати, підбива-
ти якісь підсумки. Ймо-
вірні цікаві зустрічі та 

поїздки. Можливі нові ділові 
пропозиції.

●● За однією з версій назва 
чеської столиці походить від сло-
ва «поріг». За легендою Либуше, 
стародавня правителька і пред-
ок чеських королів володів даром 
провидіння і заповідав заснувати 
місто там, де річка робить вигин і 
«людина отесує поріг свого дому». 
Слуги Либуше знайшли в лісі таку 
людину, де згодом була заснована 
Прага.

●● До речі, Чехія отримала 
свою назву від імені воєводи на 
ім’я Чех, який привів на ці землі 
свій народ на рубежі 7-8 сторіч. 
А ось приблизно за 1000 років до 
цього тут жило кельтське плем’я 

боїв, від якого і пішла німецька 
назва Чехії – Богемія.

●● У Празі налічується 16 ве-
ликих мостів, в тому числі за-
лізничних. Крім того, є безліч 
невеликих мостів, що ведуть на 
острови. Відомий Карлов міст, 
візитна картка міста, почав бу-
дуватися ще в середині 14 сто-
річчя, а завершений був лише в 
15 сторіччі.

●● Прага славиться не тільки 
чудовими мостами, але і вежами, 
яких в місті налічується велика 
кількість. Так, за підрахунком 
філософа і математика Бернар-
до Бальзана, у 1810 році в Празі 

було 103 вежі, не рахуючи башто-
чок приватних будинків і водо-
напірних споруд. За сучасними 
підрахунками, веж в Празі більш 
1000. Тут навіть є власна Ейфелева 
вежа: Петрішнська вежа повністю 
повторює конструкцію і вигляд 
своєї паризької «сестри».

●● У 1770 році в Празі було 
введено загальну нумерацію бу-
динків, до цього ж для орієнтації 
в місті користувалися виключно 
будинковими знаками, що відо-
бражали професії і суспільне 
становище власника будинку.

цікаві факти про Прагу

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

«Хід конем»
14 червня

Початок о 11.00

«Запеклі вороги»
18 червня

Початок об 12.00 та 14.00

«Леся та Ведмідь»
17 червня

Початок об 11.00 та 13.00

Житомирський драмтеатр Ляльковий театр

мумія
Жанр: жахи, фантастика, бойовик
Проводячи військову спецоперацію 

на безкрайніх просторах іракської 
пустелі, американські військові 
несподівано зіткнулися з потойбічним 
злом. Група спецназівців переслідує 
досвідчених терористів. Ховаючись 
від переслідування, зловмисники 
спускаються в старовинний підземний 
бункер. Пошуки втікачів увінчуються 
успіхом, і морські піхотинці починають 
спецоперацію по їх затриманню. 

кілер мимоволі
Жанр: комедія, кримінальний
За вікном криза. Жак Скоран все життя 

чесно заробляв гроші, працюючи на заводі. 
Він робив би так і далі, якби фабрику не 
закрили. Третій рік він уже в пошуках нового 
місця заробітку, готовий погодитися на що 
завгодно. Колишній бос Жака пропонує 
йому вбити зрадливу дружину за гарну 
винагороду. Правильний і чесний хлопець 
повинен зважити всі за і проти, щоб зробити 
цей нелегкий вибір. Від цього вибору за-
лежить вся його подальша доля.

Час скажених псів
Жанр: бойовик, трилер
Лукас – першокласний професійний 

найманий убивця. Одного разу йому дали 
звичайне завдання – застрелити молоду 
дівчину Еллу. Але щось всередині Лукаса 
пішло не так – він не зміг вбити красиву 
жінку. Їх життя перетворилося на справ-
жню гру на виживання. Тепер обох хоче 
вбити кожен другий. Переслідувані по всій 
Європі, Лукас й Елла сподіваються не про-
сто вижити, а знайти винних у смерті сім'ї 
дівчини і вчинити правосуддя.

рятувальники малібу
Жанр:  бойовик, комедія
Білосніжний пісок, кришталево чиста 

вода, неймовірно красиві дівчата й накачані 
хлопці – все це можна зустріти на пляжах 
сонячного Малібу. За безпекою відпочи-
вальників стежить команда рятувальників 
на чолі з досвідченим Мітчем Б’юкенноном. 
Він відбирає для себе тільки найкращих, 
тому кожна людина на пляжі може не турбу-
ватися про своє життя. Але після прибуття 
до Малібу багатої Вікторії Лідс, ідилія пору-
шується появою наркотиків, злочинності  
і ще багатьох темних справ.

кінотеатр «УкраЇна» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

На базі 9-ти класів (3-3,5 роки) та 11-ти класів (1,5 роки):
Електрогазозварник, слюсар з ремонту автомобілів; Слюсар з ремонту автомобілів, 
рихтувальник кузовів; Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування; 
Електромеханік з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин, оператор 
комп’ютерного набору; Офісний службовець (бухгалтерія), оператор комп’ютерного набору.
Прийом документів - з 1 червня до 18 серпня 2017року.

Приймальна комісія працює з 8.00 год. до 17.00 год., крім неділі; в суботу з 9.00 до 13.00 год.

Адреса училища: 10025: м.Житомир, вул. Корольова 132.  Тел. 33-19-96; 33-10-37.

Інтернет сайт: www.vpu-zdtu.com.ua   Електронна адреса: VPU-ZDTU@ukr.net

Для вступу до училища необхідно представити такі документи: заяву на ім’я директора; атестат 
про повну загальну середню освіту або свідоцтво про базову загальну середню освіту; свідоцтво про 
народження (завірену копію); медичну довідку ф. 086-У; ідентифікаційний код (копію); посвідчення 
постраждалих на ЧАЕС (якщо є); фотокартки 6 шт. 3х4; характеристику; довідку з місця проживання 
та склад сім’ї.  

Учні отримують стипендію, 50% заробітної плати від виробничої практики. Іногород-
нім надається гуртожиток. Заключено договір на навчання в Житомирському 
автомобільно-дорожньому коледжі національного транспортного університету.

Вище професійне училище Житомирського державного технологічного університету
запрошує на навчання у 2017 - 2018 навчальному році за спеціальностями:


