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Відсутність маршруток і 
тролейбус-«привид»: коли 
мешканці суриної Гори зможуть 
нормально доїхати додому?

Луценко: «Я буду зі спокійним 
серцем доповідати про необхідність 
притягнення розенблата до 
кримінальної відповідальності» 

міська рада 
на роздоріжжі:  
чи не час 
поміняти 
«коней»?

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

с. 11

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
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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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Нехай демократичні засади, що були 
закріплені цим надзвичайно важливим 
документом, стануть реаліями нашого 
сьогодення, а дух законності прийде до 
серця кожному громадянину нашої 
держави. Давайте сподіватися на 
краще майбутнє та разом створювати 
нову європейську державу.

Нехай демократичні засади, що були 
закріплені цим надзвичайно важливим 
документом, стануть реаліями нашого 
сьогодення, а дух законності прийде до 
серця кожному громадянину нашої 
держави. Давайте сподіватися на 
краще майбутнє та разом створювати 
нову європейську державу.

Генеральний директор ТОВ «Уют Строй»
Ігор Дрогоруб та колектив підприємства
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У четвер, 29 червня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової біблі-
отеки імені Олега Ольжича відбудеться двадцять друге засідання «Клубу експертів 
Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Про підсумки сесії, яка не відбулася…»

У ході засідання експерти та гості студії обговорять наступні питання:
– У чому головна причина скасування сесії Житомирської міськради, призна-

ченої на 27 червня 2017 року?
– Чому про скасування рішення про проведення сесії не було сказано напередодні 

її проведення і зокрема – під час засідання погоджувальної ради?
– Які наслідки для майбутньої роботи Житомирської міської ради матиме факт 

перенесення сесії на пізніший термін?
До участі у засіданні «Клубу експертів Житомирщини»запрошені голови депу-

татських фракцій Житомирської міської ради, представники громадськості міста, 
яким будуть запропоновані питання для обговорення.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30.  
Тема телевізійного ефіру: «Про підсумки сесії, яка не відбулася…»

Анастасія Кузьмич

Менш ніж за два 
тижні після нападу 
на журналіста ви-
дання «20 хвилин» 
Руслана Мороза пра-
воохоронці не лише 
знайшли грабіжни-
ків, а й оголосили їм 
про підозру.

Як повідомили у відділі кому-
нікації поліції в Житомирській 
області, 22 червня слідчими Жи-
томирського відділу поліції двом 
житомирянам було оголошено 
про підозру у вчиненні грабунку.

Нагадаємо, що 10 червня 
близько першої ночі на вул. Дов-
женка кілька молодиків побили 
журналіста і вирвали у нього сум-
ку, де знаходились відеокамера 
та фотоапарат. За вказаним фак-
том було розпочато кримінальне 
провадження. У результаті про-
ведених слідчо-розшукових за-
ходів житомирські поліцейські 

оперативно встановили причет-
ність до кримінального діяння 
двох житомирян, 18 та 19 років, 
які з метою наживи пограбували 
журналіста. Оскільки відеокамера 
була дорогою, зловмисники здали 
її до ломбарду, а виручені гроші 
розділили навпіл.

У четвер, 22 червня парубків 
ознайомили із повідомленням про 
підозру у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 186 (Грабіж) Кримінально-
го кодексу України. За скоєний 
злочин грабіжникам «світить» від  
4 до 6 років ув’язнення.

Дмитро Соколов

У Житомирській місь-
кій раді ранок 27 червня 
почався з «переполоху»: 
Сухомлин терміново 
залишив місто, сесія 
в останній момент ска-
сована, а в мерії розгулю-
ють чоловіки в формі та 
правоохоронці.

Виявилося, що міський голова 
Сергій Сухомлин скасував 23-ю се-
сію в день її проведення і поїхав до 
Києва «вибивати» зарплати жито-
мирським медикам. Журналістам 
же повідомили, що сесія скасову-
ється за відсутності кворуму.

«Вчора на погоджувальній раді 
у нас була інформація, що кворуму 
може не бути, адже багато депута-
тів у відпустці. Крім того, міський 
голова терміново виїхав до Києва 
у Міністерство охорони здоров’я та 
Міністерство фінансів України для 

вирішення проблеми заборгованості 
по зарплаті медикам міста», – про-
коментував Юрій Мойсеєв.

Своєю чергою деякі депутати 
на сторінках у соцмережі Facebook 
висловили обурення щодо скасу-
вання засідання.

«Сесію ЖМР “перенесли” за го-
дину до початку… Такого не передба-
чається жодним регламентом і нор-
мативним документом! Якщо мер не 
може провести, є для цього секретар 
ЖМР. Не знаю, яка там юридична ар-
гументація чи ще якась (може, бомбу 
придумали), але фактично її не буде, 
бо під мерією мали бути протести. 
Влада боїться свого народу?», – на-
писала Ірина Ярмоленко.

Схоже, депутати самі в остан-
ній момент дізналися про зміни 
в графіку.

«Спочатку о 9:34 в електронних 
ЗМІ з’явилася інформація, з поси-
ланням на джерело – управління зі 
зв’язків з громадськістю міської ради, 
про відміну сесії через відсутність 
кворуму. Наша фракція ”Опозицій-
ного блоку” о 9:30 була у міській раді 
у повному складі, щоб провести за-
сідання фракції перед початком пле-
нарного засідання. Були й депутати 
з інших фракцій. Реєстрації депутатів 

не проводилось. І лише близько 10 
години ранку на сайті міської ради 
опубліковано розпорядження місь-
кого голови про скасування 23 сесії 
міськради, причину не зазначено», – 
написала депутат Наталія Леонченко.

Що ж стосується натовпів ак-
тивістів, то вони, як виявилося 
збиралися висловити претензії 
до роботи міського голови, але так 
і не застали його.

Тим часом на сайті міськради 
з’явилося повідомлення, що Сергій 
Сухомлин повернеться до Жито-
мира «зі щитом»:

«За червень держава боргує на-
шим медикам близько 20 мільйонів 
гривень. Сьогодні отримали доку-
менти про наближення субвенції 
з жовтня-грудня на літній період для 
того, щоб люди отримали зарплату 
та відпускні. Сума наближеної суб-
венції сягає 16,3 мільйонів гривень, 
які мають надійти з казначейської 
служби України за декілька днів.», – 
написали на сайті.

То коли ж відбудеться двічі пере-
несена сесія, на яку винесена низка 
цікавих кадрових питань і, якщо на 
те пішло – де Сухомлин візьме ще 63 
мільйони для медиків – сподіваємося 
дізнатись уже незабаром.

Анастасія Кузьмич

Члени житомир-
ського міськвиконко-
му 21 червня проголо-
сували за присвоєння 
почесного звання 
матері-героїні.

Як доповіла начальник управ-
ління у справах сім’ї, молоді 
і спорту Житомирської міськради 
Ірина Ковальчук, почесне звання 
«Мати-героїня» збираються при-
своїти 77-річній матері п’ятьох ді-
тей Лідії Кіндратівні Кубрак.

«Ми перевірили, всі документи 

в нормі. Зараз ми їх направляємо 
на перевірку і затвердження Пре-
зиденту України», – повідомила 
Ірина Ковальчук.

Анастасія Кузьмич

Після чергового 
скандалу з документа-
ми на тимчасові спору-
ди (МАФи) житомир-
ський міський голова 
запропонував головно-
му архітектору добро-
вільно піти у відставку.

Таку пропозицію Сергій Сухомлин 
озвучив на засіданні міськвиконкому 
21 червня під час обговорення питання 
щодо скасування паспорта прив’язки 
на скандальну тимчасову споруду за 
адресою вул. Чуднівська, 129 Б.

«Ще рік тому я говорив, що це 

персональна відповідальність люди-
ни, яка видає ці документи (паспорти 
прив’язки). Порушення виявлені. У нас 
немає справедливого підходу до ви-
дачі документів. Я сьогодні пропоную 
головному архітектору (Євгенії Чер-
касовій – прим. ред.) написати заяву 
й піти у відставку», – заявив міський 
голова Сергій Сухомлин.

Під час брифінгу після засідання 
виконкому міський голова Сергій Су-
хомлин прокоментував: «Порушення 
по цьому об’єкту (ТС на Чуднівській – 
прим. ред.) є – відсутнє погодження 
від поліції, там небезпечне перехрес-
тя. Тому за результатами службового 
розслідування матеріали будуть пере-
даватися до правоохоронних органів. 
Наразі Євгенія Черкасова у відпустці, 
тому відсторонити її від посади не 
можна. Адже зараз, думаю, буде роз-
порядження відкликати її з відпустки 
і провести службове розслідування».

Житомирська поліція упіймала 
грабіжників, які напали  
на журналіста «20 хвилин»

мер Житомира запропонував 
головному архітектору міста 
піти у відставку

Почесне звання 
«Мати-героїня» 
присвоять 77-річній 
житомирянці

Житомирський мер «втік» з сесії 
міськради в Київ за грошима
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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
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Міський транспорт: 
ефективний  
чи недолугий?

Громадський транспорт є однією 
з найважливіших галузей життєді-
яльності та функціонування міста. 
Від його комфорту та зручності 
залежить якість життя мешканців. 
Міський транспорт впливає на 
наше життя більше, ніж здається 
на перший погляд.

Зручність громадського транспор-
ту – це, в першу чергу, його швидкість 
і доступність. Міський транспорт має 
вирішувати наступну задачу: люди 
повинні діставатися з однієї «точки» 
міста до іншої, роблячи найменшу 
кількість пересадок та очікувань. Чим 
швидше можливо це зробити, тим 
більша активність населення міста, 
відповідно, і бізнес-активність містян 
зростає, бо час – це гроші.

Питання ціни
Коли проводять порівняння, що 

в ЄС громадський транспорт набагато 
кращий, то і вартість квитка в рази 
більше, ніж в українських містах. Пев-
ною мірою це так, але є одне «АЛЕ».

Коли наші співвітчизники купують 
20-ти хвилинний квиток у Франції 
за 1,6 євро (близько 47 грн) або 
у Польщі за 2,8 злотих (близько 
20 грн), відчувається різниця у ціні. 
Але якщо купувати квиток на дов-
ший період (тижневий, місячний, 
річний), тоді вартість поїздки коштує 
в 2–4 рази менше, ніж при купівлі 
одноразового квитка.

Д л я  п р и к л а д у,  у  В а р ш а в і 
у 2015 році з бюджету міста виділя-
лося 2,5 млрд злотих (17,5 млрд грн) 
на фінансування громадського тран-
спорту міста. Саме стільки сплачується 
перевізникам за обслуговування усіх 
міських маршрутів. Оплата здійсню-
ється за кілометраж, а не за кількість 
пасажирів. За 2015 рік у Варшаві ви-
ручка з продажу квитків становила 
близько 1,1 млн злотих, тобто, мен-
ше половини витрачених грошей. Усі 
ці кошти, спрямовуються виключно 
на транспортну інфраструктуру, на-
приклад, на ремонт та прокладання 
нових колій для трамваїв.

Ситуація в інших містах ЄС подіб-
на, вартість квитка менша від реаль-
ної економічної вартості. Це один із 
ключових принципів громадського 
транспорту – він має бути доступним. 
Якщо вартість квитка зробити еко-
номічно вигідною, мешканці будуть 
менше користуватися громадським 
транспортом та віддавати перевагу 
автомобілям. Це, своєю чергою, приз- 
веде до збільшення кількість заторів 
і часу поїздки.

Кінець першої частини.

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

виконком скасував 
документи на скандальний 
маФ... з другої спроби

Містика з елементами 
гумору: Житомирський драмтеатр  
закриє сезон прем’єрою «Вій»

Анастасія Кузьмич

Минулого тижня 
ми розповідали про 
тимчасову споруду на 
Чуднівській, котра не 
лише зчинила «пере-
полох» на виконкомі, 
а й зібрала цілу ро-
бочу групу, оскільки 
місцеві мешканці ви-
ступили категорично 
проти такого «сусід-
ства».

Нагадаємо, що 15 червня на 
виконкомі здійнявся скандал 
з проводу МАФу, який поча-
ли встановлювати за адресою 
вул. Чуднівська, 129 Б. У резуль-
таті створили робочу групу, ко-
тра, ознайомившись з об’єктом 
і законодавством України дійшла 
висновку, що дозвільні документи 
були оформлені всупереч нормам.

З огляду на це вже на наступ-
ному засіданні міськвиконкому 
21 червня відбувся повторний 
розгляд цього питання. Реко-
мендацію озвучив голова робочої 
групи, член виконкому Руслан 

Годований:
«Внести до розгляду на засі-

дання виконкому рекомендацію 
робочої групи щодо прийняття 
відповідного рішення про надан-
ня доручення департаменту міс-
тобудування і земельних відносин 
міської ради стосовно скасування 
паспорту прив’язки тимчасового 
павільйону за адресою м. Жито-
мир, вул. Чуднівська, 129 Б, вида-
ного ТОВ «ТД “Лазурний”». За це 
рішення на комісії проголосували 
11 членів робочої групи, проти – 1.

Однак з першого разу прого-
лосувати за скасування не вда-
лося – проти проголосував член 
виконкому Андрій Дяченко, ар-
гументувавши свою позицію тим, 
що переконаний: якщо відміняти 
паспорт прив'язки, то на підста-
ві кримінального провадження 
стосовно особи, яка його видала.

Здавалося б, питання виріше-
но і пройдено, оскільки по кілька 
разів на виконкомі одне й те ж 
не «товчуть». Але після розгляду 
«дитячих» питань на журналістів, 
які повернулися до зали, чекав 
сюрприз – міський голова повідо-
мив, що рішення щодо скандаль-
ного МАФу змінилося.

Після засідання Сергій Су-
хомлин прокоментував пресі:

«Виконком підтримав про-
позицію повернутися до цього 
рішення і проголосував за ска-

сування паспорта прив’язки по 
цьому об'єкту. Далі буде службо-
ве розслідування по діям депар-
таменту архітектури. Якщо там є 
порушення законодавства – мате-
ріали будуть направлені в право-
охоронні органи».

Мер зізнався, що переголо-
сувати – це була його спонтанна 
ініціатива в якості виправлення 
помилок, яких припускаються 
органи місцевого самоврядуван-
ня: «Це питання важливе для лю-
дей, які там мешкають, важливе 
для підприємців, які стоять там, 

ззаду. Ми відпрацювали те, що 
недоопрацювали раніше».

Під час повторного голосу-
вання всі члени виконкому про-
голосували «за», один утримав-
ся. У рішенні також прописали 
пункт зобов’язати КП «Інспек-
ція з благоустрою м. Житомира» 
прибрати тимчасову споруду і на-
вести на цій території порядок.

Цікаво, які результати дасть 
службове розслідування і що че-
кає на посадовця, котрий, власне, 
і видав паспорт прив’язки всупе-
реч законодавству?

Дар’я Гончарова

Прощатись з гля-
дачем до нового те-
атрального сезону 
у Житомирському 
академічному укра-
їнському музично-
драматичному театрі 
імені Івана Кочерги 
вміють ефектно. 
Цього року 73-й теат-
ральний сезон закриє 
прем’єра вистави 
«Вій».

Режисер-постановник Петро 
Авраменко зробив свою інтер-
претацію відомого твору Гоголя, 
розставивши власні акценти.

– До прем’єри розкривати всі 
подробиці не буду, – розповідає Пе-
тро Авраменко. – Основною темою 
залишаються «Панночка та Хома». 
Місце дії – Україна, з її колоритом, 
страшилками та гумором.

Творці вистави, незважаючи 
на містичний сюжет, обіцяють 
не тільки лякати, а й веселити. 
Особливу атмосферу таємничо-
го дійства допоможе створити 
і музика.

– Усі музичні композиції зву-
чатимуть наживо, – наголосила 
художній керівник театру Ната-
лія Тімошкіна. – Ви почуєте дуже 
цікаві хори. Музична складова 
вистави надзвичайно потужна.

Містичний сюжет змусить 
глядача замислитись і над більш 
філософськими питаннями. Адже 
тут переплітаються страх і смі-
ливість, спокуса і протистояння, 
знання і віра, сила духу і слабкість 
перед звабливістю зла. Чи розга-
дає Хома Брут, в чому прихований 
корінь цього зла?

Незважаючи на брак фінансів, 
творці вистави «Вій» зробили й 
вражаючі декорації.

«Вій» – це містика на сцені 
і поза нею. Робота над гоголівською 
історією не обділила і житомир-
ських постановників сюрпризами.

– Уже йшли активні репети-
ції, і на сцені ламається коло, – 
говорить Наталія Тимошкіна. – 
Після виснажливого дня на 
відкритті спортивного змагання 
актори пізно повернулись до те-

атру, а потім розійшлись по до-
мівках. У театрі залишився лише 
один «звукач», який продовжив 
монтувати музику. Близько два-
надцятої він почув якийсь шум. 
Підіймає очі, а на сцені крутиться 
коло, на якому стоїть одна труна. 
Він намагався вимкнути механізм, 
але в нього не вийшло. Спробував 
додзвонитись головному електри-
ку театру – вимкнувся телефон. 
Згодом «приборкати» коло все ж 
вдалося. І відтоді коло почало пра-
цювати. Містика та й годі.

Прем’єрну виставу «Вій» на 
сцені житомирського драмтеат-
ру покажуть 28 та 29 червня. Не 
пропустіть своєрідний театраль-
ний блокбастер – з масштабними 
костюмованими сценами, тан-
цями, піснями і видовищними 
спецефектами.
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американське вугілля і нові санкції: 
підсумки візиту Порошенка до СШа

Луценко: «Я буду зі спокійним серцем 
доповідати про необхідність притягнення 
Розенблата до кримінальної відповідальності»

Президент України 
Петро Порошенко 
20–21 червня здійснив 
перший офіційний 
візит до США після 
обрання нового аме-
риканського лідера. 
Як Дональд Трамп 
прийняв українсько-
го Президента і які 
наслідки візиту укра-
їнської делегації?

Центр громадського моніто-
рингу та контролю зібрав головні 
факти.

Нові санкції проти РФ
Американська сторона по-

зитивно оцінила зустріч двох 
глав держав. Адміністрація По-
рошенка у свою чергу заявила, 
що США підтвердили підтримку 
незалежності, суверенітету і те-
риторіальної цілісності України, 
а також боротьбу нашої держави 

за свободу і демократію. Одним 
із сигналів такої підтримки стало 
розширення санкційного списку 
проти Росії через агресію щодо 
України. Документ Трамп під-
писав у день візиту Порошенка.

«Це надзвичайно важливо 
і невипадково, що саме під час 
перебування української деле-
гації Сполучені Штати Америки 
запровадили нові санкції», – під-
креслив Президент України за 
підсумками зустрічі з американ-
ським лідером.

Речник Білого дому Шон 
Спайсер також підтвердив, що 
санкції проти РФ зберігатимуть-
ся, доки вона не виведе свої вій-
ська і бойовиків із Донбасу.

За словами Порошенка, під 
час переговорів обговорювались 
два блоки питань: мирне врегу-
лювання конфлікту на Донбасі 
(Мінський процес) і взаємодія 
у впровадженні реформ в еко-
номічній сфері.

Аналітики побачили у зустрі-
чі Порошенка і Трампа чіткий 
сигнал світові, що новий господар 
Овального кабінету не змінюва-
тиме попередньої політики під-

тримки Києва і не зближувати-
меться з Росією коштом України. 
На думку співдиректора програ-
ми Атлантичної ради «Україна 
в Європі» Адріана Каратницького, 
таким чином Трамп намагається 
«відбілитись» від закидів у «про-
російських сентиментах».

Американське вугілля  
та військова співпраця

Як розповіли в Адміністрації 
Президента, за 36 годин відбули-
ся зустрічі з ключовими гравця-
ми верхівки США – Віце-прези-
дентом США Майклом Пенсом, 
Державним секретарем Рексом 
Тіллерсоном, Міністром оборони 
Джеймсом Меттісом, Міністром 
торгівлі Вілбуром Россом та Мі-
ністром енергетики Ріком Перрі.

За результатами перемовин 
Україна очікує на візити кількох 
ключових членів нової адміні-
страції президента США, а також 
декількох міністрів. Мета цих ві-
зитів – угоди про співпрацю між 
Україною та США.

«Будуть підписані дуже важ-
ливі угоди. У тому числі й угоди 

із оборонного співробітництва, 
включаючи угоду про оборонні 
закупівлі та угоду про військово-
технічну співпрацю», – прокомен-
тував Петро Порошенко.

Крім того, під час зустрічей 
у США українська делегація по-
годила активізацію співпраці 
з питань енергетичної безпеки 
та ядерної енергетики, зокрема 
щодо будівництва заводу збері-
гання ядерних відходів. Також 
сторони домовилися про заку-
півлю вугілля із Луїзіани, яке 
має компенсувати втрату шахт 
на окупованих Росією територій 
Донбасу. Усе це, як зауважують 
експерти, дозволить позбутися 
енергетичної залежності від Росії.

Також керівництву США був 
переданий лист від родичів укра-
їнських заручників, які незакон-
но утримуються у в’язницях на 
окупованих територіях і в Росії.

Вірогідно, майбутні україн-
сько-американські дискусії точи-
тимуться довкола впроваджен-
ня реформ в Україні, військової 
співпраці та ширшого залучення 
Америки до припинення росій-
ської агресії в Україні.

Анастасія Кузьмич

Генпрокурор Укра-
їни Юрій Луценко 
переконаний: про-
вина звинуваченого 
в отриманні хабара 
за «бурштинові пи-
тання» народного 
депутата Борислава 
Розенблата доведена 
матеріалами справи.

Про це генеральний проку-
рор повідомив журналістам під 
час брифінгу 23 червня, одразу 
після наради з регіональними 
прокурорами України.

Як розповів Юрій Луценко, 
в рамках операції, проведеної На-
ціональним антикорупційним 
бюро, офіцер під прикриттям 
запропонувала народним депута-
там Бориславу Розенблату і Мак-
симу Полякову змінити статті 
підготованого законопроекту про 
видобуток бурштину таким чи-
ном, щоб фірми, які будуть цим 
займатися, платили рентну пла-

ту державі не 15%, а 5%.
«Якби на цьому й заверши-

лося, все було б нормально – на-
родні депутати мають право 
змінювати закон як вважають за 
потрібне – хоч нуль поставити. 
Це не по-державному але, в прин-
ципі, в цьому немає криміналу, – 
пояснює генпрокурор. – Депутат 
має право вносити будь-які зако-
ни, але тільки до того моменту, 
поки він за це не бере кошти. 
Депутат має жити за зарплату. 
В даному випадку депутати вирі-
шили за цю поправку отримати 
кошти. Посередники, виставле-
ні ними, узгодили отримання 
15 тисяч доларів, які поділили 

навпіл. У подальшому пан Роз-
енблат вирішив, що це “золота 
жила” і поставив на потік такі 
питання», – розповідає Луценко.

За його словами, Борислав 
Розенблат, добре володіючи ін-
формацією про те, що відбува-
ється в державі щодо підготовки 
документів для легального видо-
бутку бурштину, кожен держав-
ний крок супроводжував вимаган-
ням за своє нібито «сприяння».

«З моєї точки зору, це добре 
доведено в рамках справи і тому 
я, не дивлячись на особисте зна-
йомство з паном Розенблатом, 
буду зі спокійним серцем допові-
дати в комітеті, а потім з трибуни 

Верховної Ради про необхідність 
притягнення його до криміналь-
ної відповідальності», – упевнено 
заявив генпрокурор.

Крім цього, Юрій Луценко 
додав, що НАБУ (Національне 
антикорупційне бюро України) 
і САП (Спецілізована антикоруп-
ційна прокуратура) наполяга-
тимуть на затриманні та арешті 
Борислава Розенблата і Макси-
ма Полякова, запевнивши, що 
отриманих слідством доказів до-
статньо для притягнення їх до 
відповідальності.

«Чи буде цього (доказів – прим 
ред.) достатньо для підозри? Ду-
маю, так. Чи буде цього достатньо 
для обвинувального акту? З ве-
ликою вірогідністю – так, але до 
цього ще є етап досудового слід-
ства, який має відбутися в розумні 
терміни. З моєї точки зору – десь 
до півроку. Після цього перейде-
мо до судових слухань», – пояснив 
генеральний прокурор. Разом 
з цим він анонсував, що очищен-
ня парламенту від хабарників буде 
продовжуватися.

«Чи це кінець чистки у Вер-
ховній Раді? Ні, не кінець, най-
ближчим часом ви почуєте ще 
одне повідомлення, а багатьох де-
путатів будемо рахувати по осе-
ні», – підсумував Юрій Луценко.

Пляжный этикет
(Продолжение. Начало в № 22 от 14.06.2017,
  №23 от 21.06.2017)

– И еще про младенцев. Даже 
малыши должны быть одеты в спе-
циальные купальные костюмы как 
в басейне, так и при купании в море. 
А еще, писать в море, в кустики или 
на песочек – не комильфо. Даже на 
обычном городском пляже всегда 
есть туалеты.

– Некрасиво рассматривать других 
отдыхающих на пляже, а уж тем более 
комментировать их целлюлит, рас-
тяжки или пивные животики. И, само 
собой, нельзя фотографировать их, 
не получив согласия.

– Если вы отдыхаете в одиночестве 
и хотите поплавать, но беспокоитесь 
о ваших вещах, попросите кого-либо 
из отдыхающих присмотреть за ними. 
Но и вы не отказывайте в подобных 
одолжениях другим (конечно, только 
если не собираетесь вот-вот уйти).

– Обычно на территорию пляжа 
не пускают собак, но если вам всё же 
разрешили, то позаботьтесь о том, 
чтобы до этого ваша собака сделала 
все свои дела. И не давайте любимцу 
купаться в том месте, где плещутся все.

– Если вы из тех отдыхающих, кто 
по дороге к морю любит полежать 
у бассейна, тогда вам – дополнение 
к морскому этикету. Итак, заранее 
объясните детям и разыгравшемуся 
мужу, что нельзя с разбегу и с воплями 
прыгать в бассейн «бомбочкой».

– Отдельная тема – аниматоры. 
В их обязанности входит развлекать 
отдыхающих, но никак не навязывать 
свое общение.

– Знайте: перед тем, как поки-
нуть пляж, следует привести себя 
в порядок. Практически везде стоят 
знаки, запрещающие разгуливать 
на прилегающих к пляжу террито-
риях в неглиже.

– Уходя с пляжа, обязательно на-
кидывайте что-то из одежды поверх 
купальника. Девушки могут ограни-
читься парео или сейчас есть специ-
альные пляжные платья и халатики.

И вообще, заходить «голым» в кафе 
или ресторан… Сами понимаете.

О прибрежных кафе и ресторанах. 
Несмотря на то, что многие из них 
примыкают к территории пляжа, по-
сещать их в купальниках не годится.

Более того, желательно не просто 
накинуть парео или надеть шорты, 
но и снять купальную одежду.

И, само собой разумеется, не стоит 
использовать стулья в ресторанчике 
как сушку для промокших вещей. 
(Но вам, конечно, и в голову такое 
бы не пришло, правда?!)

Конечно, это не весь список того, 
как не надо вести себя на пляже или 
в городе-курорте! Думаю, может 
и вам есть что рассказать – тогда доб-
ро пожаловать в обсуждения!

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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У суботу, 24 червня на 
базі спортивного манежу 
ЦСК ЗСУ відбувся всеукра-
їнський турнір з боротьби 
самбо ім. Володимира  
Виноградова.

Захід проводиться з метою залу-
чення населення до занять спортом і 
для відбору найсильніших учасників 
до складу збірної України.

Житомирську область на турнірі 
представляли вихованці житомирської 

ДЮСШ № 2 і ДЮСШ Коростишева. 
У здобутку наших спортсменів чотири 
золоті та бронзова медалі.

1 місце:
– Добрянський Віталій (бойове 

самбо)
– Чередніченко Дмитро (бойове 

самбо)
– Чередніченко Дмитро (боротьба 

самбо)
– Царенко Олександр (бойове самбо)
3 місце – Шевчук Юрій (боротьба 

самбо)
Вітаємо тренерів-викладачів Вов-

нюк В. В. та Кумечко О. М.

У суботу, 24 червня 
у Бердичеві відбули-
ся традиційні між-
народні змагання 
зі стрибків у висоту 
«Меморіал Віталія 
Лонського».

Про це повідомляє прес-
служба ФЛАУ.

Незважаючи на дощову по-
году, атлетам вдалося продемон-
струвати результати доволі високого рівня. 
Перш за все це стосується переможців. У жі-
ночій висоті продовжує приємно дивувати 
16-річна дніпрянка Ярослава Магучіх. Цього 
разу вона здобула перемогу з результатом 
1 м 89 см. Другою стала представниця Ми-
колаївщини Юлія Чумаченко – 1.86, третьою, 
поступившись Юлії за спробами, харків’янка 
Катерина Табачник.

Чоловікам з погодою пощастило трошки 
більше. Дощ до старту їхніх змагань вщух, 
проте доріжка залишалася слизькою. Тим не 

менш, трьом атлетам – ізраїльтянину Дмитру 
Кройтеру, чемпіону світу-2005 Юрію Крима-
ренку та онуку Віталія Лонського – Віктору – 
вдалося дійти до висоти 2.25. Що цікаво, усі 
троє – представники бердичівської школи 
висотників Віталія Лонського.

У підсумку 2.25 подолав лише Лонський-
молодший. 21-річний бердичівлянин нама-
гався взяти і 2.30 – це норматив на чемпіонат 
світу та його особистий рекорд. Проте, поки 
що ця «гросмейстерська» позначка Віктору 
не підкорилася.

У неділю, 
25 червня в Жи-
томирі відбувся 
чемпіонат міс-
та зі стрітболу 
«Zhytomyr Cup 
3×3», в якому взяли 
участь 30 команд 
у трьох категорі-
ях – чоловіки, жін-
ки та юнаки.

Переможці отримували не лише кубки, 
медалі та грошову винагороду, а й путівки 
на фінальну частину Чемпіонату України 
з баскетболу 3х3. Тому цілий день на май-
данчику в центрі міста вирували емоції та 
точилася безкомпромісна боротьба.

У підсумку, перемогу серед жінок свят-
кувала команда «Кіпіш», яка у фіналі роз-
громила «Адідас» з рахунком 15:0. У юнаків 
кращим став «Splash», який переміг «Пуль-
сар» 12:8. А у чоловіків БК «Житомир» у вирі-
шальному поєдинку впевнено обіграв гостей 
з Вінниці – команду «Айдар» з рахунком 9:4.

Отже, трійки фіналістів такі:
�� Чоловіки:

  1 місце – БК «Житомир»
  2 місце – «Айдар»
  3 місце – «Грут»

�� Юнаки
  1 місце – «Splash»
  2 місце – «Пульсар»
  3 місце – «У мережі»

�� Жінки
  1 місце – «Кіпіш»
  2 місце – «Адідас»
  3 місце – «NKD-team».

Житомирські спортсмени 
виграли чотири золоті 
медалі на всеукраїнському 
турнірі з боротьби самбо

віктор Лонський  
виграв меморіал віталія 
Лонського зі стрибків  
у висоту в Бердичеві

Бк «Житомир»,  
«кіпіш» та «Splash» 
виграли турнір  
зі стрітболу в Житомирі
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обережно, ботулізм!  
на Житомирщині вже зареєстровано 
2 випадки небезпечної хвороби

Анастасія Кузьмич

В Україні вирує не-
безпечна інфекція – 
ботулізм. За даними 
Міністерства охорони 
здоров’я, тільки за 
останні 3 місяці в краї- 
ні було зареєстровано 
понад 60 випадків за-
хворювання на боту-
лізм, причому 9 людей 
загинули від цієї хво-
роби, і як не прикро, 
причиною смерті став 
дефіцит сироватки 
від ботулізму.

У Житомирі, на щастя, ви-
падків захворювання на ботулізм 
цьогоріч ще не було. Проте, як 
повідомили нам на гарячій лінії 
управління охорони здоров’я Жи-
томирської міської ради, минулого 
року цифри були менш втішні – 
у 2016 році двоє житомирян захво-
ріли на ботулізм, один із випадків 
став смертельним.

Що ж стосується ситуації по 
області, то протягом минулого 
року зареєстровано 5 випадків 
спалаху ботулізму, внаслідок чого 
шестеро осіб постраждали і один 
випадок – летальний.

Начальник управління дер-
жавного нагляду за дотриман-
ням санітарного законодавства 
Головного управління Держпрод-
споживслужби в Житомирській 
області Світлана Кончаківська 
розповідає: у цьому році на Жи-
томирщині вже було 2 випадки 
і є двоє потерпілих.

«Усі випадки є побутовими 
і пов’язані з вживанням продук-
ції домашнього виробництва, 
а не промислового. Це консерви, 
гриби, тушенки тощо», – пояснила 
Світлана Кончаківська.

У той же час офіційно зареє-
строваної вакцини для лікування 
цього небезпечного захворювання 
в Україні наразі немає. Так, у ви-
падку з 19-річною бердичівлян-
кою, котра потрапила до лікарні 
з діагнозом ботулізм 20 червня, 
врятувати дівчину вдалося лише 
завдяки сироватці, яка хоча й 
використовується, та не зареє-
стрована в Україні. Знайшли її 
в телефонному режимі в одній 
з приватних клінік Києва. Вартість 

ліків склала 3 200 грн. На щастя, 
сироватка допомогла і одразу піс-
ля ін’єкції стан пацієнтки покра-
щився. Причиною отруєння стали 
консервовані гриби, котрі дівчина 
вживала разом зі своїм батьком, 
причому захворіла лише донька.

Супрун пообіцяла сироватку. 
Офіційний сайт МОЗ мовчить.

Разом з тим 21 червня в мережі 
з’явилася інформація про те, що 
протягом тижня в Україну мають 
привезти 100 доз сироватки від 
ботулізму, яку ПРОООН виділи-
ла Україні як гуманітарну допо-
могу. Про це пресі повідомила 
в. о. міністра охорони здоров’я Уля-
на Супрун. Також вона зазначи-
ла, що Кабінет Міністрів виділив 
380 тис. гривень на закупівлі си-
роваток проти ботулізму, правця 
та дифтерії. З її слів, МОЗ також 
розраховує на виділення додатко-
вих 120 тис. гривень на закупівлі 
цих препаратів у вересні.

Однак наразі на офіційному 
сайті Міністерства відповідної ін-
формації не оприлюднено.

Через спалах ботулізму та 
відсутність в Україні сироватки 
рекомендую виключити 
з продуктів харчування 
в’ялену рибу, м’ясо

Євген Гончар, сімейний лікар, 
член громадської ради МОЗ:

«Спалахи ботулізму відбува-
ються сезонно. І червневий спалах 
був цілком прогнозованим.

У минулому році було за-
фіксовано близько ста випадків, 
з початку цього року, за даними 
Міністерства охорони здоров’я, 62 
випадки, дев’ять з яких летальні.

Джерелом ботулізму є про-
дукти харчування – зазвичай, це 
в’ялена та копчена риба і м’ясо, 
ковбаси, гриби, овочі.

У цьому році у більшості ви-
падків причиною була придбана 
у супермаркетах в’ялена риба. За 
зовнішнім виглядом або якимось 
іншими показниками зрозуміти 
чи є в продукті збудник ботулізму 
чи немає – неможливо.

Саме тому на літній сезон, осо-
бливо за умови відсутності сиро-
ватки та спалаху захворювання 
рекомендую виключити з про-
дуктів харчування в’ялену рибу, 
м’ясо. У разі ж підозри (здута упа-
ковка, наприклад) продукт краще 
викинути або ж просмажити чи 
прокип’ятити.

Залежно від кількості збудника 
та його серотипу ботулізм може 
проявляється по – різному. Зіпсо-

ваний продукт може з’їсти кілька 
людей, а захворіти – лише один, 
той, у кого збудник ботулізму та 
токсин у шматку їжі знаходився 
у достатній концентрації».

Розрізняють неспецифічні 
(спостерігаються при 
звичайних отруєннях) та 
специфічні симптоми ботулізму

Член громадської ради МОЗ 
Євген Гончар розповідає:

«Неспецифічні симптоми бо-
тулізму – це нудота, біль у животі, 
блювання. Специфічні – сухість 
у роті, зміна голосу, порушення 
зору, м’язова слабкість, опущення 
верхніх повік, порушення ковтан-
ня, порушення дихання.

Симптоми можуть проявитися 
через годину, через кілька днів, 
а можуть і взагалі через десять 
днів. Миттєва форма прояву бо-
тулізму – дуже небезпечна. У цьо-
му випадку час іде на години, для 
того щоб не допустити летального 
випадку лікування потрібно по-
чати якомога швидше».

Яка зараз ситуація з ліками?
Як розповів сімейний лікар 

Євген Гончар, до 2014 року МОЗ 
закуповував сироватку у Росії. 
Потім набули чинності нові ре-
гуляторні акти, за якими вироб-
никам потрібно надавати GMP 
сертифікат – міжнародний сер-
тифікат якості. Російським ви-
робникам, згідно з російським за-
конодавством, цей сертифікат не 
потрібен, а питання забезпечен-
ня цими ліками має безпековий 
характер. Саме через відсутність 
цього сертифікату сироватку не-
можливо зареєструвати в Україні.

«У свою чергу європейські 

виробники, які мають цей сер-
тифікат, не подавали заявки на 
реєстрацію та поставки в Укра-
їну. Можливо, через те, що по-
трібна дуже обмежена кількість 
сироватки.

Відповідальність за закупку 
цих ліків лежить на місцевих ор-
ганах влади, але через відсутність 
зареєстрованих в Україні вироб-
ників, вони не змогли її закупити. 
Саме через це сироватки не за-
куповувались з 2014 року.

Сьогодні виходом із ситуації 
може бути внесення зміни у дер-
жавний бюджет, та виділення 
додаткових коштів на закупку 
ліків через міжнародні органі-
зації – ПРООН, ЮНІСЕФ, Crown 
agency. Наскільки мені відомо, єв-
ропейська сироватка коштує зна-
чно дорожче за російську, близько 
4 тис. доларів.

Варіант із внесенням змін до 
бюджету не дуже ймовірний. Як 
мінімум – він не оперативний. 
Внесення змін у законодавство – 
це тривалий процес. До того ж 
потрібен додатковий час на оголо-
шення тендерів та оформлення 
необхідної документації.

Складність у тому, що коло ви-
користання цього препарату дуже 
обмежене, тому його не можна 
просто придбати в аптеках у су-
сідніх країнах. Його виробляють 
тільки в об’ємах, потрібних для 
виконання поставок за вже підпи-
саними контрактами. Тому навіть 
якщо звернутися до міжнародних 
компаній з проханням поставити 
препарат в Україну за кошти або 
без них – вони його можуть просто 
не мати» – пояснює Євген Гончар.

Євген Гончар: «Наскільки 
мені відомо, МОЗ веде 

переговори про те, щоб 
міжнародні організації 
надали нам вакцину як 
гуманітарну допомогу»

«Чекаємо, що з цього вийде, – 
зауважує член громадської ради 
МОЗ. – Сьогодні при випадках бо-
тулізму родичі хворого самотужки 
шукають сироватку: через знайо-
мих медиків, через оголошення 
в Інтернеті намагаються вийти на 
«сірі» та «чорні» поставки з Біло-
русі та Росії. Вживати такі препа-
рати – це великий ризик, оскільки 
невідомо, де зберігався цей препа-
рат, наскільки він якісний».

Що в результаті робити 
у випадку з ботулізмом?

«Необхідно спробувати знайти 
сироватку, а також максимально 
швидко звертатися до лікарні. Хво-
рого слід госпіталізувати в інфек-
ційну реанімацію, де він отримає 
необхідну допомогу. Йдеться про 
штучну вентиляцію легень, про-
мивання шлунку та інші заходи. 
І навіть за відсутності сироватки 
у лікарні нададуть допомогу, яка 
значно збільшить шанси на успіш-
не лікування.

Також необхідно зазначити, 
що схожа ситуація може нас очі-
кувати і з іншими інфекційними 
захворюваннями: дифтерія, сказ, 
правець, малярія, отруєння від 
укусів змій і павуків – ліків для 
них також немає. Тому я раджу 
обов’язково вакцинуватись, щоб 
мінімізувати ризики», – підсумував 
сімейний лікар, член громадської 
ради МОЗ Євген Гончар.

М а т е р і а л  п і д г о т о в а н о 
у рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»
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Понад 400 млн євро 
отримають українські 
міста на розбудову та 
модернізацію громад-
ського транспорту за 
умовами міжнародної 
угоди, що набула чин-
ності 11 травня. Гроші 
виділять європейські 
банки. Центр громад-
ського моніторингу 
та контролю оцінив 
зміни, які чекають на 
перевізників та паса-
жирів.

Останні дні  
металобрухту на колесах

Двоповерховий автобус давно 
став одним із яскравих символів 
Лондону. А в Сан-Франциско 
таким символом і справжньою 

туристичною цікавинкою є ка-
натний трамвай. Занедбаний 
автопарк в Україні на таку роль 
претендувати не може. За даними 
Міністерства інфраструктури, на-
разі 87% рухомого складу місько-
го електротранспорту вичерпали 
термін експлуатації та підляга-
ють заміні, з них 96% – це трамваї, 
76% – тролейбуси та 80% – вагони 
метрополітену. Йдеться про тех-
ніку, яка виходить на маршрути 
вже 20–30 років. І це за пасажи-
рообігу в 2 млрд осіб щорічно. 
Понад 1133 км контактної мере-
жі та 377 км трамвайних колій не 
відповідають вимогам ПДР і по-
требують ремонту. Відтак аварії 
та нещасні випадки не поодинокі.

Щоб розпочати вирішення цих 
проблем, у листопаді 2016 року 
влада підписала угоду з Євро-
пейським інвестиційним банком 
(ЄІБ). Її мета – реалізація проекту 
«Міський громадський транспорт 
в Україні». 6 травня 2017 року Пре-
зидент України ратифікував угоду 
і дав старт програмі.

Згідно з документом, загальна 
сума інвестицій складе 408,1 млн 

євро, з яких 234,6 млн євро – піль-
гові кредитні кошти Європейсько-
го інвестиційного банку, залучені 
під держгарантії. Проект також 
отримає співфінансування від Єв-
ропейського банку реконструк-
ції та розвитку (ЄБРР) розміром 
173,5 млн євро під місцеві гарантії. 
На думку урядовців, це – вагомий 
вклад у процес системного рефор-
мування транспортної сфери, 
який дозволить розбудувати інф-
раструктуру на місцях і докорінно 
змінити ситуацію з пасажирськи-
ми перевезеннями.

«Хочу відзначити, що вперше 
за роки незалежності ініційовано 
комплексне залучення інвестицій 
у розвиток міського електрично-
го транспорту України, фізичний 
і моральний стан якого залиша-
ється незадовільним», – підкреслив 
заступник міністра інфраструкту-
ри з питань європейської інтегра-
ції Віктор Довгань.

Україна успішно співробітничає 
зі згаданими фінустановами і в рам-
ках інших масштабних проектів. Зо-
крема, у лютому 2017 року за спри-
яння Президента було відновлено 

добудову метрополітену в м. Дніпрі.
«Уперше за 22 роки буде про-

довжено будівництво метрополі-
тену в Дніпрі, – наголосив Петро 
Порошенко. – Це стало можливим 
завдяки економічному зростанню 
та процесу децентралізації».

Загалом під дію програми 
«Міський громадський транспорт 
в Україні» підпадають 16 міст: Біла 
Церква, Вінниця, Житомир, Запо-
ріжжя, Івано-Франківськ, Київ, 
Кременчук, Луцьк, Львів, Микола-
їв, Одеса, Суми, Тернопіль, Харків, 
Чернівці, Чернігів.

Нові «Електрони» замість 
стареньких трамваїв

Уже цього року Україна одер-
жить перші 20,4 млн євро. Гроші 
надходитимуть на рахунки орга-
нів місцевого самоврядування та 
комунальних підприємств, вказа-
них в угоді, протягом 5 років. Вони 
підуть на будівництво нових та ре-
конструкцію наявних трамвайних 
і тролейбусних колій, контактних 
ліній, тягових підстанцій, ремонт 
депо та майстерень і головне – на 
закупівлю трамваїв, тролейбусів, 
автобусів і вагонів метрополітену. 
При цьому йдеться не про вжива-
ні машини з Європи, а про нову 
техніку, передусім, вітчизняного 
виробництва.

«Ключове в цьому – оновлен-
ня пасажирського транспорту 
має відбуватись за рахунок від-
новлення промислового вироб-
ництва в Україні, – зауважив мі-
ністр інфраструктури Володимир 
Омелян. – Ідея, яку ми узгодили 
з ЄІБ і ЄБРР, – це відновлення ви-
робництва в Україні. Базово, це, 
безумовно, "Електрон", "Татра-Юг" 
та інші підприємства».

Машини цих українських 
компаній добре зарекомендували 
себе з погляду комфортабельнос-
ті та економічності, причому не 
тільки в Україні. Зокрема, цього 
року Єгипет замовив 15 трамва-
їв у «Татра-Юг», а Кувейт пла-
нує закупити електроавтобуси 
«Електрона». Трамваї останнього 
вже курсують вулицями Києва 
та Львова. У Львові також актив-
но використовують іншу їхню 
інноваційну розробку – перший 
в Україні електробус. Він уже пе-
ревіз майже 300 тис. осіб. За ін-
формацією заводу, роботи батареї 
вистачає на 220 кілометрів при по-
вному завантаженні, а зарядити 
її до 70% можна за 15–20 хвилин.

«Собівартість перевезень на 
електробусі Е191 в 10 разів нижче, 

ніж на аналогічному автобусі з ди-
зельним двигуном (вона складає 
лише 1,2 грн за 1 км, – ред.). Крім 
того, він повністю екологічно чистий 
і безшумний», – розповів президент 
концерну «Електрон» Юрій Бубес.

Передові технології  
та істотна економія

Гроші також виділять на ство-
рення автоматизованої електрон-
ної системи оплати проїзду, адже 
нею користується майже вся Євро-
па. У рамках проекту її одержать 
два міста – Львів і Луцьк. Закон 
про запровадження електронно-
го квитка набув чинності 7 травня. 
Щоправда, введення безготівко-
вого розрахунку залишається на 
розсуд місцевої влади.

Фахівці наголошують, що саме 
е-квитки дають можливість реаль-
но оцінити дохідність громадсько-
го транспорту та обґрунтованість 
його тарифів. Електронний облік 
грошей і пасажиропотоку дозво-
ляє планувати ефективний бю-
джет і раціонально розподіляти 
транспорт на маршрутах. Більше 
того, він забезпечує прозорість ро-
боти сервісу.

За словами керівника одного 
з відділів «Львівавтодору», вони 
планували запровадити електрон-
ний квиток ще 2011 року, а з но-
вими можливостями систему 
вдасться запустити вже на початку 
2018 року. Ввести в обіг е-квитки 
також готуються у Києві, Дніпрі, 
Вінниці, Житомирі, Тернополі, 
Харкові, Одесі, Миколаєві, Ужго-
роді та інших містах.

За розрахунками Мінінфра-
структури, за перший рік вико-
ристання нового рухомого складу 
пастранси орієнтовно заощадять 
до 47 тис. грн. Це економія на те-
хобслуговуванні та дизпаливі че-
рез заміщення старого автопарку 
екологічно чистими тролейбусами 
і трамваями. Зекономлені кошти 
використають на подальший роз-
виток інфраструктури, а також 
на поступове погашення позики 
ЄІБ. На це передбачено 22 роки 
з 5-річним пільговим періодом.

Збільшений автопарк дозво-
лить підвищити частоту і регуляр-
ність його роботи. Тож громадяни 
зможуть легко і з комфортом до-
їхати у будь-яку точку міста і не 
простоювати по годині-півтори 
на зупинці або вимушено корис-
туватися дорожчою маршруткою.

За матеріалами Центру 
громадського моніторингу та 
контролю

З комфортом – у міському 
транспорті. Чи наздожене 
Україна Європу?
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Чого очікувати українцям від скасування 
державного регулювання цін?

Дмитро Соколов

З 1 липня набирає 
чинності постанова 
Кабінету Міністрів 
України від 7 черв-
ня поточного року, 
згідно з якою скасову-
ється державне регу-
лювання цін на про-
довольчі товари  
та послуги.

Кабінет Міністрів України 
прийняв постанову від 7 червня 
2017 року № 394 «Про внесен-
ня змін у додаток до постанови 
Кабінету Міністрів України від 
25 грудня 1996 р. № 1548 та виз-
нання такими, що втратили чин-
ність, деяких постанов Кабінету 
Міністрів України», якою скасо-
вано державне регулювання цін 
на продовольчі товари та послуги 
на ринках.

Мета дерегулювання – усунен-
ня надмірного втручання держави 
в економічні процеси

Як повідомив «Урядовий пор-
тал», з 1 липня 2017 року скасову-
ється державне регулювання цін 
на продовольчі товари та послуги 
в частині встановлення:

 ● торговельних надбавок не 
вище 15 відсотків до оптової ціни 
виробника (митної вартості) на 
15 груп товарів (борошно, хліб, 
макаронні вироби, крупи, цукор, 
яловичину, свинину і м’ясо птиці, 
ковбасні вироби варені, молоко, 
сир, сметану, масло вершкове, 
олію соняшникову, яйця курячі);

 ● декларування зміни оптово-
відпускних цін на 13 груп това-
рів (борошно пшеничне вищого, 
першого і другого сорту, борошно 
житнє обдирне, крупи гречані, 
яловичину, свинину, м’ясо птиці 
(тушка), ковбасні вироби варе-
ні, крім вищого сорту, молоко 
коров'яче питне (пастеризоване, 
фасоване у плівку), сир кисломо-
лочний з вмістом жиру до 9 від-
сотків, сметану з вмістом жиру 
до 20 відсотків, масло вершкове 
з вмістом жиру до 72,5 відсотка, 
яйця курячі, цукор-пісок, олію 
соняшникову);

 ● граничних рівнів рентабель-
ності виробництва борошна та 
хліба соціальних сортів;

 ● граничних рівнів рентабель-
ності та торговельних надбавок на 
дитяче харчування;

 ● граничних рівнів рента-
бельності пакування (фасування) 
продовольчих товарів, щодо яких 
запроваджено державне регулю-
вання цін, без урахування вартості 
сировини не вище ніж 10 відсотків;

 ● державного регулювання 

цін на послуги на ринках з про-
дажу продовольчих та непродо-
вольчих товарів.

Варто зауважити, що скасу-
ванню державного цінового ре-
гулювання на продовольчі товари 
передував пілотний проект, яким 
з 1 жовтня 2016 року було призу-
пинено державне регулювання цін 
на наведені вище товари та послу-
ги, відповідно до постанови КМУ 
від 22 вересня 2016 р. № 656.

Головна мета дерегулювання – 
зниження адміністративного тис-
ку на бізнес, усунення надмірного 
втручання держави в економічні 
процеси, розвиток конкуренції та 
дебюрократизація (дерегуляція) 
у сфері ціноутворення. Рішення 
Уряду спростить процедуру зміни 
цін залежно від цінових коливань 
ринку, що дозволить виробни-
кам швидше реагувати на зміни 
кон’юнктури.

Оскільки цінове регулювання 
на продовольчі товари скасова-
но, суб’єкти господарювання 
формуватимуть ціни у режимі 
вільного ціноутворення, залеж-
но від попиту та пропозицій на 
споживчому ринку.

Регулювання цін на окремі 
продукти стимулювало «тінь».

Богдан Андрющенко, експерт 
Офісу ефективного регулювання 
(BRDO)

«З 1 липня уряд остаточно ска-
сував державне регулювання цін 
на продукти харчування.

Нагадаю, протягом четвертого 
кварталу 2016 року діяв пілотний 
проект щодо скасування держав-
ного регулювання цін на продук-
ти харчування. 7 червня Кабмін 
скасував дію низки постанов, які 
встановлювали цінові обмеження.

Це рішення складається з кіль-
кох аспектів.

Аспект перший полягає у від-
міні декларування оптово-роздріб-
них цін на борошно пшеничне 
вищого, першого і другого сорту, 
борошно житнє обдирне, кру-
пи гречані, яловичину, свинину, 
м’ясо птиці (тушку), варені ков-
баси, крім вищого сорту, молоко 
коров’яче питне (пастеризоване, 
фасоване у плівку), сир кисломо-
лочний з вмістом жиру до 9%, 
сметану з вмістом жиру до 20%, 
масло вершкове жирністю до 72,5 
відсотка, яйця курячі, цукор-пісок, 
олію соняшникову.

Процедура передбачала, що 
кожна компанія, яка хоче змінити 
свою відпускну ціну більш ніж 
1% зобов’язана обґрунтувати це 
перед «Держпродспоживслуж-
бою», а потім – на рівні обласної 
адміністрації.

Тут необхідно зрозуміти, що на 
сьогоднішній день виконати про-
цедуру декларування неможливо, 
оскільки «Держцінінспекцію», яка 
безпосередньо займалася деклару-
ванням, ліквідовано. Механічно її 
замінила «Держпродспоживслуж-

ба», але її територіальні органи не 
отримали ані відповідних повно-
важень, ані ресурсів для виконання 
нових функцій.

До того ж сама процедура 
декларування була надмірно 
обтяжливою – для того, щоб ар-
гументувати необхідність зміни 
ціни на різних рівнях, суб’єктам 
господарюванням доводилося 
витрачати багато часу і збирати 
величезну кількість документів.

Це при тому, що виробники 
харчових продуктів споживали 
інші ресурси (енергоносії, сиро-
вину та ін.) за абсолютно ринкови-
ми цінами. Коли одні знаходяться 
в умовах ринку, а інші ні – це як 
мінімум несправедливо. Теоре-
тично, принцип справедливості 
у ціновому регулюванні міг би 
зберегтися за умови, коли б воно 
застосовувалося виключно до всіх 
товарів та послуг, як це було за ра-
дянських часів.

Другий аспект полягає у ска-
суванні функцій обласних адміні-
страцій щодо встановлення норм 
рентабельності. Встановлення рен-
табельності – це архаїзм, який, до 
того ж, можна було легко обійти. 
Приміром, якщо обмежувалася 
рентабельність хліба вагою більш 
як 500 г, то достатньо поставити 
вагу 490 г і хліб уже не підпадав 
під цінове регулювання.

Третій аспект полягає у вико-
ристанні цінового регулювання 
у маніпулятивних цілях. Часті ви-
падки, коли «під вибори» людям 
говорилося наступне: мовляв, ми 
тримаємо ціни і тому хліб не до-
рожчає. Насправді були випадки, 
коли це регулювання здійснюва-
лося шляхом одного телефонного 
дзвінка виробникові з «прохан-
ням» не підвищувати ціни на 
період передвиборчої компанії. 
Я вже не кажу про те, що ситуація, 
у якій одним було дозволено під-
вищувати ціни, а іншим ні, несла 
шалені корупційні ризики.

Через дію цінового регулюван-
ня ми отримали дуже великий 
тіньовий ринок.

Яскрава ситуація з хлібом. За 
офіційними даними, у нас вироб-
ництво хліба падає.

Так з 2000 до 2016 рр. вироб-
ництво хліба та хлібобулочних 
виробів скоротилось з 2,5 млн т 
до 1,1 млн т, тобто більше, ніж у 2 
рази. Але при цьому ми не бачимо 
порожніх полиць в магазинах. На-
справді такого великого падіння 
виробництва не відбувається. Ви-
робник просто змістився «в тінь», 
або перейшов на форми виробни-
цтва, які не підпадають під держав-
не регулювання, такі, приміром, як 
хлібцехи у супермаркетах.

Існує думка, що відміна регу-
лювання прискорить зростання 
цін. Це не зовсім так.

За період дії експерименту по 
ряду товарів, де було адміністра-
тивне стримування цін, вироб-

ники дійсно «підтягнули» ціни 
до більш високого рівня, оскільки 
зникла необхідність погоджувати 
їх з обласними адміністраціями.

Однак загалом це зростання 
відбулося в загальному інфляцій-
ному тренді. Інфляція на про-
дукти харчування та інфляція на 
решту інших товарів та послуг ко-
релювали між собою, адже зрос-
тання тарифів, заробітної плати, 
сировини завжди закладається 
в собівартість продукції.

Так за січень-травень поточ-
ного року порівняно із анало-
гічним періодом минулого року 
(коли формально адмініструван-
ня цін ще діяло) споживчі ціни 
загалом зросли на 13,5%. При 
цьому хліб за цей період подо-
рожчав на 11,7%, макарони – на 
4,2%, цукор – на 5,8%.

Вище, ніж зазвичай, зросли 
ціни на молочні продукти – з по-
чатку року подорожчання склало 
понад 25%, але тут спрацювали не 
адміністративні, а ринкові чинни-
ки. На внутрішньому ринку від-
булось зменшення виробництва 
та зростання собівартості. Пара-
лельно зросли світові ціни, а ра-
зом з ними – і експорт з України.

Адміністративні механізми 
дозволяли штучно створювати 
неконкурентні умови.

Мало місце додаткове ручне 
втручання. Наприклад, встанов-
лювалась заздалегідь занижена 
ціна на зерно для сільгоспвироб-
ників. Вони повинні були за ціною 
нижче ринкової віддати продо-
вольче зерно конкретному хліб-
заводу. Завод економив на вироб-
ництві борошна і таким чином не 
змінював ціну на готовий продукт.

Або інший приклад: конкрет-
не молочне підприємство для 
того, щоб компенсувати торговій 
мережі обмеження за торговою 
націнкою, повинно було підпису-
вати угоду про надання якихось 
додаткових консалтингових по-
слуг, які компенсували недоотри-
ману націнку для мережі. В іншо-
му випадку виробник просто не 
міг продати цей продукт.

Усе це приклади викривлених 
неринкових механізмів.

І наостанок, є одна така дуже 
конкретна річ, як купівельна спро-
можність. Якщо купівельна спро-
можність не зростає, то зростання 
цін «захлинається» автоматично. 
Жоден виробник не може підняти 
ціни, вищі за рівень купівельної 
спроможності.

На мою думку, набагато ді-
євішим, дешевшим та соціально 
справедливішим механізмом під-
тримки малозабезпечених людей 
є адресні субсидії або дотації, 
здійснювані через органи місце-
вого самоврядування, а не ручне 
регулювання цін виробників».

Матеріа л п і д готова но 
у рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»

В Україні з 8 липня 
збільшиться мінімальний 
розмір аліментів на дитину

Про підвищення мінімального 
розміру аліментів та процедуру 
їх стягнення роз`яснюють фахівці 
Регіонального центру з надання 
безоплатної вторинної правової 
допомоги у Житомирській області.

Якщо раніше мінімальний роз-
мір аліментів складав 30%, то 
з 8 липня 2017 року мінімальний 
розмір аліментів на одну дитину не 
може бути меншим, ніж 50% про-
житкового мінімуму для дитини 
відповідного віку.

Окрім того, суттєво змінюється 
підхід до додаткових витрат на ди-
тину. Якщо, звертаючись до суду 
у разі стягнення додаткових витрат 
на дитину, треба було сплачувати 
судовий збір, то зараз судовий збір 
вже не сплачується.

Також Закон встановлює право 
того з батьків, з яким проживає ди-
тина, визначати спосіб стягнення 
аліментів та отримувати в порядку 
спрощеного судочинства аліменти 
в розмірі на одну дитину – однієї 
чверті, на двох дітей – однієї трети-
ни, на трьох і більше дітей – поло-
вини заробітку (доходу) платника 
аліментів, але не більше десяти 
прожиткових мінімумів на дитину 
відповідного віку у разі визначен-
ня розміру аліментів як частки від 
заробітку (доходу) матері, бать-
ка дитини, або у розмірі п’ятдесят 
відсотків прожиткового мінімуму 
для дитини відповідного віку, якщо 
заявлено вимогу про індексацію 
аліментів, присуджених у твердій 
грошовій сумі.

За старим законодавством алі-
менти одержані на дитину, були 
власністю того з батьків, на ім’я 
кого вони виплачувались. Наразі 
аліменти, одержані на дитину є 
власністю дитини відповідно до 
Цивільного кодексу України.

За детальними роз`ясненнями 
та консультаціями з будь-яких 
правових питань – звертайтесь 
у місцеві центри з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги: Бердичівський місцевий 
центр – м. Бердичів, вул. Чорно-
вола, 9, тел.: (04143) 4-14-42; 
Житомирський місцевий центр – 
м. Житомир, вул. Гагаріна, 47, тел.: 
(0412) 43-01-76; Коростенський 
місцевий центр – м. Коростень, 
вул. Сосновського, 28-Г, тел.: 
(04142) 5-09-45,49; Новоград-
Волинський місцевий центр –  
м.  Новоград-Волинський,  
вул.  Івана Франка,  31-А, 
тел.:(04141) 2-15-82, або теле-
фонуйте на єдиний номер пра-
вової допомоги 0-800-213-103, 
який працює цілодобово.

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

КолонКа
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Відсутність маршруток і тролейбус-«привид»: 
коли мешканці Суриної Гори  
зможуть нормально доїхати додому?

У Житомирі відкрили пам’ятник івану огієнку

Анастасія Кузьмич

Курсування гро-
мадського транспорту 
в районі Суриної Гори 
(колишня Малікова) 
завжди супроводжу-
ється або ажіотажем, 
або проблемою, які, 
ніби гойдалка-балан-
сир, змінюють одна 
одну. І якщо взимку 
був час піднесення, 
пов’язаний із запус-
ком довгоочікуваної 
тролейбусної лінії, то 
нині справи пішли на 
спад, оскільки доїхати 
на Малікова з деяких 
районів міста – «місія 
нездійсненна».

До редакції «20 хвилин» дня-
ми звернулася житомирянка Іри-
на, обуренню якої не було меж. 
Дівчина розповіла, що живе по 
вулиці Малікова (після перейме-

нування – Сурина Гора), і кілька 
днів тому зіткнулася з проблемою 
курсування транспорту.

«Мені потрібно було доїхати 
додому від автовокзалу. Після 
скасування 40-ї маршрутки єди-
ним видом транспорту, який їде 
на Малікова, лишився сьомий 
тролейбус. У результаті я проче-
кала на зупинці понад півтори 
години – десь з 10 ранку. Оскіль-
ки у мене при собі були дорож-
ні сумки, їхати маршрутками 
з пересадкою не хотілося. Тому, 
коли терпець увірвався, довелося 

викликати таксі», – нарікає Ірина.
У подібній ситуації опини-

лася не лише вона. Житомиря-
нин Дмитро поділився схожою 
ситуацією, щоправда, дістатися 
до Суриної Гори зі своїм товари-
шем він намагався ввечері, після 
20:00. Юнаки прочекали тролей-
бус півгодини, після чого виріши-
ли їхати з пересадкою. На іншій 
зупинці довелося очікувати на 
маршрутку ще хвилин 20.

«У результаті ми витрати-
ли на дорогу півтори години 
й заплатили 20 гривень. Якби 

знали, що так вийде – взяли б 
таксі, зекономили б купу часу 
й нервів, а по грошам на двох – 
майже те саме», – сумно посмі-
хається Дмитро.

Вислухавши ці невеселі історії 
(та й, щиро кажучи, самі побував-
ши на місці цих «мандрівників»), 
ми звернулися за коментарем до 
заступника міського голови Дми-
тра Ткачука.

«Кандидатів на виконання 
перевезень по маршруту № 40 
немає, – розповідає посадовець. – 
Півтора тижні тому ми оголо-
шували тендер і до п’ятниці 
(23 червня – прим. ред.) тривав 
термін подачі заяв усіма претен-
дентами. Оголошення були роз-
міщені й на сайті Житомирської 
міської ради, і в газеті “Місто”. 
Однак заявок не надійшло».

Що ж стосується відсутності 
тролейбусів на маршруті, то, за 
словами Дмитра Ткачука, тролей-
буси «Малікова-Вокзал» курсують 
лише у пікові години:

«Наразі маршрутом номер 7 
курсують 6 тролейбусів у піко-
вому режимі: зранку – до 9:30, 
після чого вони починають за-
вертати у депо, а потім виїж-
джають вже після 14:00, тобто 
починаючи з 15:00 вони вже 
курсують по повному кільцю. 
В цьому режимі тролейбуси 

рухаються орієнтовно до 20:00».
Міськрада збирається пов-

торно оголошувати про пошук 
перевізника, і лише у випадку 
чергового фіаско – «закривати» 
маршрут тролейбусами, щоб 
забезпечити це сполучення. За 
словами заступника мера, влада 
вже розглядала варіант поси-
лення тролейбусного маршру-
ту, оскільки поки курсувала 40-а 
маршрутка, він був нерентабель-
ним, але тепер ситуація змінила-
ся і з’явилася доцільнісь залучати 
додаткові ресурси.

«Я думаю, що повторне ого-
лошення тендеру займе десь 
2 тижні. Якщо знову ніхто не 
відгукнеться, то за 2 тижні при-
йматимемо рішення по альтер-
нативних шляхах сполучення, – 
ділиться Дмитро Ткачук. – Ще 
один варіант –  коригування 
маршруту № 37, але це вже 
залежатиме від діалогу з при-
ватним перевізником, який цей 
маршрут обслуговує».

Ну а поки перевізників, ба-
жаючих кинутися «грудьми на 
амбразури» і почати обслуго-
вувати маршрут № 40 не знай-
шлося, мешканці Суриної Гори, 
дістаючись додому від автовок-
залу, змушені й далі випробо-
вувати або своє терпіння, або ж 
власну кишеню.

Іра Петрова

Під «акомпане-
мент» потужної зливи 
у п’ятницю, 23 червня 
біля Свято-Михайлів-
ського кафедрального 
собору в Житомирі 
відкрили пам’ятник 
видатному українцю 
Івану Огієнку.

Захід розпочався з молит-
ви у Свято-Михайлівському 
кафед-ральному соборі. Після 
молебню відбулося освячення 
пам’ятника митрополиту Іларі-
ону (Огієнко). Під час свого ви-
ступу на відкритті пам’ятника 
міський голова Сергій Сухом-
лин зазначив, що постать Івана 
Огієнка для України – це духо-
вний фундамент.

– Сьогоднішнє відкриття 
пам’ятника – це дійсно ма-

ленький крок до відродження 
Житомира. Ми маємо оновлену 
Михайлівську, новий пам’ятник. 
Але для мене найголовніше, що 
з’явилася ця скульптура, адже 
багато говорили про те, що цей 
пам’ятник потрібен місту, – за-
уважив Сергій Сухомлин.  – 
І пам’ятник з’явився завдяки 
громаді, яка знайшла кошти на 
його втілення, – наголосив мер.

Скульптуру втілили в жит-
тя житомирський скульптор 
Василь Фещенко, архітектор 
Валерій Головатенко. Виготов-
лений він за спонсорські кошти 
(меценат – Олександр Микола-
йович Медведюк) зі світло-сіро-
го граніту. Архітектор Валерій 
Головатенко зауважив, що дуже 
задоволений результатом ро-
боти: «Це композиція, на якій 
я наполягав, це класика».

Довідка. Митрополит Іла-
ріон (Іван Іванович Огієнко),  
2 (14) січня 1882, Брусилів –  
29 березня 1972, Вінніпег, Ма-
нітоба, Канада – український 
вчений, митрополит УАПЦ, 
політичний, громадський і цер-

ковний діяч, мовознавець, лекси-
кограф, історик церкви, педагог. 
Член Київського товариства ста-

рожитностей і мистецтв, дій-
сний член Наукового Товариства 
імені Тараса Шевченка. Перший 

ректор Кам’янець-Подільського 
державного українського уні-
верситету.
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міська рада на роздоріжжі: 
чи не час поміняти «коней»?

Микола Корзун

Іноді здається, ніби 
Житомир більше по-
страждав від війни на 
Донбасі, ніж сам Дон-
бас. Ні, столиці Полісся 
пощастило, бо тут, на 
щастя, немає обстрілів, 
а про біженців у Жи-
томирі згадують через 
їхнє тривале перебу-
вання у найбільшому 
готелі міста.

Але, все ж таки, Житомир за 
багатьма критеріями та ознаками 
нічим не відрізняється у кращий 
бік від тих міст, які перебувають 
у безпосередній близькості від так 
званої «лінії розмежування». Така ж 
точно стагнація, очікування і від-
чутна перспектива занепаду. У Жи-
томирі вона відчувається в останні 
роки особливо чітко, а кампанія із 
відкриттям для України «безвізу» 
просто довершила справу – у Жито-
мирі щотижня на фірмах, в органі-
заціях і підприємствах розрахову-
ються сотні людей, аби спробувати 
«шукати щастя» по світах. До речі, 
у стосунку щодо розвитку трудової 
міграції в європейському напрямі 
Житомир все ж таки випереджає 
Донбас, який ментально поки що 
все ще орієнтований на трудові 
мандри до Росії.

Важко дати вичерпну відповідь 
щодо причин таких складнощів, 
що переживає у Житомирі посту-
пово зникаючий «середній клас» 
із підприємців і бізнесменів, які 
свого часу вийшли зі шкарлупи 
комерційного туризму та базарної 
торгівлі. Тепер у Житомирі сутуж-
но і з базарами, які, схоже, також 
поступово зникають як «клас». 
Чому ж так сталося, що місто, яке 
має чудові логістичні характерис-
тики, розташоване на перетині 
найбільших в Україні магістра-
лей і трохи більше, ніж за сотню 
кілометрів від столиці, впевнено 
втратило курс на розвиток і лягло 
у «дрейф» невизначеності, стагнації, 
а подекуди – відчутного занепаду. 
Про занепад у Житомирі вже вто-
милися говорити, бо він відчуваєть-
ся не лише у тому, що центральна 
частина міста виявилася у такому 
собі «офсайді» і перетворилася на 
зону «очікування завершення ре-
монту». Ні, розруху на тротуарах 
центру Житомира можна було б 
доволі швидко (за якихось два-три 
місяці) подолати. Але що робити 
із занепалим прибиранням міста 

від сміття, як рятуватися від три-
валих реформ на житомирському 
транспорті та на міських автома-
гістралях – цього не скаже ніхто. 
Ще важче розгледіти у мереживі 
фестивалів, хаотичному проведенні 
всіляких «днів» та «тижнів» пер-
спективу гуманітарного розвитку 
одного з найстарших міст України.

До певного часу крапки над «і» 
у кризових і надзвичайних ситу-
аціях міського життя намагався 
розставляти міський голова Сер-
гій Сухомлин. На перших порах, 
коли йшлося про «плани та пер-
спективи» новообраної житомир-
ської влади, наймолодший в історії 
міста мер доволі ефектно і навіть 
переконливо доводив правильність 
і безальтернативність обраного Жи-
томиром шляху рішучих і масш-
табних реформ. Проте з часом, по 
закінченні першого року діяльності 
на чолі міста, стали проглядатися 
відчутні збої та промахи мера і його 
команди. І почалося все, як не див-
но, із ситуації зі звітом мера Жи-
томира перед міською громадою.

Звіту як такого у Сергія Сухом-
лина не вийшло. Замість того, щоб 
оприлюднити хоча б тези «планів  
і перспектив», щоб пояснити жито-
мирянам масштабність розпочатих 
«реформ», Сергій Іванович вдався 
до улюбленої тактики демонстра-
ції слайдів і картинок для зібрання 
житомирських журналістів. Хтозна, 
наскільки переконливою виявилася 
та презентація «здобутків» Жито-
мира під орудою Сергія Сухомлина, 
яку він підготував для показу в го-
телі «Гайки», але із того часу меру 
не перестають дорікати у тому, що 
він ігнорує громаду, а тому заслуго-
вує на всебічну критику з її боку. 
А й справді, чому Сергій Сухом-
лин не зміг, а точніше – не захотів 
наприкінці 2016 року належним 
чином прозвітуватися за перший 
рік своєї діяльності? Важко відпо-
вісти на запитання, на яке може 
і має право відповідати лише сам 
міський голова, але у «виниклій 
ситуації» це доводиться робити. 
Зрозуміло, у грудні 2016-го меру 
Житомира хвалитися просто 
не було чим. Звісно, якби мер-
реформатор пішов шляхом звіт-
ності за свої перші «кроки», які 
житомиряни добре пам’ятали із 
його передвиборчих обіцянок, то 
було б простіше. Ще краще було б 
прозвітуватися про причини та 
обставини, які завадили команді 
Сергія Сухомлина успішно стар-
тувати на шляху реформування 
та оновлення Житомира.

Варто було б чітко, відверто 
та сміливо назвати помилки пер-
шого року своєї діяльності. Ще 
краще було б направити «стріли» 
критики у бік своїх заступників і 
помічників, зауваживши, що за-
взятість і бажання житомирських 

«младореформаторів» часто не спів-
падають із їх професійним рівнем 
компетентності. Проте чіткості та 
визначеності у словах Сергія Су-
хомлина ставало все менше, чим 
далі він і його «команда» рухалася 
шляхом постійних провалів і від-
вертих скандалів. Уже на другому 
році діяльності стало зрозуміло, що 
команди як такої у мера Житомира 
Сергія Сухомлина немає. Так, Сер-
гій Іванович доклав чималих зусиль, 
аби здобути бажану і зручну для 
себе депутатську більшість у скла-
ді Житомирської міської ради, але 
на цьому «успіхи» Житомирського 
міського голови і завершились. Біль-
ше того, комфорт і впевненість на 
сесіях Житомирської міської ради 
обійшлися для Сухомлина у дуже 
недешевий спосіб. Насправді на 
службу депутатським амбіціям до-
велося поставити чималу низку 
кадрових призначень на посади 
керівників комунальних підпри-
ємств, організацій та установ. 
У Житомирі склалась неймовірно 
дика ситуація, коли директорами, 
заступниками та всілякими інши-
ми посадами із когорти міського 
«начальства» стали розраховува-
тися за політичну лояльність до 
влади. У підсумку мер має лояльне 
до себе оточення, проте правило 
про те, що «свита робить короля» 
він очевидно забув, або ж чітко не 
уявляв його справжнього значення.

Між тим, «свита» виявилася від-
верто нікчемною щодо професіона-
лізму та компетентності. Жоден із 
«замів» нинішнього міського голови 
не зміг навести переконливих і ло-
гічно довершених аргументів щодо 
змісту своєї роботи під час звіту, 
влаштованого у грудні 2016-го року 
під час сесії міської ради. І якщо ко-
лишній перший заступник Жито-
мирського міського голови Олексій 
Ясюнецький, тонко і чітко відчувши 
складнощі та клубки суперечнос-
тей у середовищі міської влади, 
скористався «стрибком» у кабінет 
заступника губернатора, то його 
колишні колеги подавати у відстав-
ку не поспішали. Хоча всі підстави 
для цього були. Адже у Житомирі 
всі знають про те, наскільки при-
мітивно-незграбними виявилися 
реформаторські кроки на міському 
транспорті, де вже рік триває кам-
панія із впровадження електронно-
го квитка. Так само відомо і про те, 
що відкриття так званого «Будинку 
української культури», заснуван-
ня муніципального футбольного 
клубу «Житомир», початок будів-
ництва бази водних видів спорту 
та реформаторські потуги у парку 
імені Гагаріна належать до відверто 
провальних проектів нинішньої 
міської влади.

Повним конфузом завершилася 
історія із поширенням через лайт-
бокси міської комунальної газети 

«Місто», на що знадобився поклика-
ний зі Львова «менеджер» і мільйон 
гривень коштів з міського бюджету. 
Мабуть, не варто продовжувати пе-
релік недолугих починів і гучних 
обіцянок, які «провалювалися», 
або ж тихо замовчувалися. Як це 
сталося у ситуації із реконструкці-
єю житомирських тротуарів або ж 
відновленням на вулиці Михайлів-
ській музично-кольорового фонта-
ну, який мав би порадувати гостей 
нашого міста ще напередодні про-
ведення «днів Європи». Проте, як не 
дивно, найбільшими помилками 
Сергія Сухомлина і його «коман-
ди» стали не провальні проекти із 
облаштування притулку для без-
домних тварин чи багатомісячні 
реконструкції міських скверів, 
а провали, яких Житомир поки що 
не відчуває. Йдеться про втрачені 
для міста перспективи політики 
децентралізації, яка відбувається 
у ході об’єднання громад. Потреба 
об’єднання Житомира із громада-
ми майже десятка приміських сіл є 
давно очевидною та визначальною 
для розвитку обласного центру на 
тривалу перспективу.

Дивно, але подібну перспекти-
ву достатньо чітко і недвозначно 
розуміють у інших містах Украї-
ни чи, хоча б на Житомирщині – 
у Коростені, Новограді-Волинсько-
му, Баранівці, Радомишлі тощо. 

А у Житомирі із цим «не виходить». 
Точніше, команда Сергія Сухомли-
на не подає жодних видимих ознак 
із початку подібної діяльності. Між 
тим, час нестримно летить, а гро-
мади навколо Житомира активно 
об’єднуються, залишаючи для міста 
мінімум простору для свого розвит-
ку на вже недалеку перспективу. 
Чим викликана очевидна пасив-
ність нинішнього керівництва Жи-
томира у плані розширення межі 
міської території, сказати важко, од-
нак більшість аргументів зводяться 
до елементарного небажання місь-
кої влади йти на дочасні вибори 
у випадку об’єднання із громадою 
(чи громадами) приміських сіл.

Сьогодні, влітку 2017 року, 
влада міста Житомира опини-
лася на очевидному роздоріжжі. 
Жити «по-старому» вже не мож-
на і не вийде, а свій потенційний 
ресурс «команда» Сергія Сухом-
лина остаточно вичерпала. По-
дальші зволікання із рішучим 
і кардинальним її оновленням 
призведуть до чергових, але ще 
досі небачених прорахунків, по-
милок і навіть цілковитого безладу 
в житті житомирян. Проте, якщо 
так станеться, другий рік на посаді 
міського голови для Сергія Сухом-
лина означатиме швидке і невід-
воротне наближення до фінішу. 
Звісно, передчасного і безславного.
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Аби у власному домі впев-
нено стояти на ногах у пря-
мому значенні цього слова, 
необхідно, щоб підлога була 
якісною. Вибрати покриття – 
справа нелегка. Адже вибір 
широкий і різноплановий. 
Що необхідно саме вам – ді-
знайтесь у нашій статі.

Натуральне дерево
Масивна дошка виготовляється з цін-

них порід дерева, тому є найдорожчим 
покриттям підлоги. Дерево вважається 
елітним покриттям. Дерев’яна підлога 
виглядає ефектно і престижно в будь-
якому інтер’єрі. Давайте розберемося 
в особливостях кожного з видів дерев’яної 
підлоги:

 ● масивна дошка являє собою цілісне 
дерево цінної породи, є повністю еколо-

гічно чистим матеріалом, служить довго, 
виглядає більш респектабельно;

 ● паркетна дошка – готові пласти, 
створені шляхом склеювання декількох 
дерев’яних планок, відрізняються висо-
кою міцністю і більшою стійкістю до 
вологи (у порівнянні з масивом);

 ● штучний паркет – планки невели-
кого розміру з цільного дерева, дозволя-
ють створювати оригінальний малюнок, 
оскільки можуть бути покладені в різно-
му напрямку.

Переваги і недоліки дерев’яної підлоги
Одним із головних недоліків підлогового 

покриття з дерева є його висока ціна.
Дерево – досить примхливий матеріал, 

тому підлога потребує ретельного догляду. 
Деревина погано переносить вологість і над-
мірну сухість повітря, високі температури, 
миючі засоби.

Але всі ці недоліки не заважають 
дерев’яному покриттю залишатися найбільш 
бажаним для більшості споживачів.

Як правильно 
обрати покриття для підлоги

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

ПОТРІБНІ ВХІДНІ ДВЕРІ?
КУПУЙ ВИГІДНО ЗІ СКЛАДУ!

БІЛЬШЕ 100 МОДЕЛЕЙ В НАЯВНОСТІ!

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

тел.: 097-523-91-04,  050-681-62-90

240 000 грн240 000 грн

Стрічковий фундамент зі стяжкою для підлоги
Стіни – підсилені СІП панелі товщиною 170 мм
Дах – підсилені СІП панелі товщиною 170 мм
Внутрішні перегородки – СІП панелі товщиною 120 мм

Підлога – СІП панелі товщиною 70 мм
Комплект металопластикових вікон, дверей
Виготовлення фундаменту і монтаж будинку на Вашій 
ділянці за 2...2,5 місяці

Підприємство

«ГАЯН»
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Не дивно, адже переваг у такої підлоги 
набагато більше:

 ● покриття виглядають чудово, підкрес-
люють смак і заможність господаря будинку;

 ● термін служби підлоги з якісної дере-
вини становить десятки років;

 ● дерево не виділяє шкідливих речовин – на-
впаки, позитивно впливає на здоров’я людини;

 ● гарна шумоізоляція;
 ● дерев’яна підлога залишається теплою 

навіть у зимовий час.

Ламінат
Досить часто можна зустріти таку сучасну 

підлогу в квартирі як ламінат. Виготовляється 
він з високоміцної ДВП, на яку наноситься 
малюнок, а потім покривається шаром за-
хисної плівки.

Таке сучасне покриття підлоги стійке до 
механічних навантажень, подряпин та ін-
ших впливів. А якщо стики між панелями 
обробити водозахисним розчином, ламінат 
цілком можна укладати у ванній або на кухні.

Існує ламінат клейовий і збірний, збоку 
якого є спеціальні пази. Друге покриття ко-
ристується більш високою популярністю се-
ред споживачів завдяки швидкому укладанні 
і можливості заміни пошкоджених панелей.

Зверніть увагу! Обирати ламінат для під-
логи необхідно з урахуванням класу його 
зносостійкості. 21–23 клас – для домашнього 
використання, 31–33 – для громадських уста-
нов, офісів, ресторанів, готелів та інших місць 
з високою «прохідністю» людей.

Плитка
Керамічна плитка ідеально підходить 

для укладання в приміщеннях з високою 
вологістю.

Ще одним матеріалом, який традицій-
но використовується для обробки підлоги 
в будинку і квартирі, є керамічна плитка. 

Матеріал представлений у величезному асор-
тименті кольорів, розмірів, форм і забарвлень.

Плитка стійка до вологості, має досить 
високі показники міцності, протипожежні, 
не боїться впливу різних миючих засобів. 
Доглядати за таким покриттям просто.

Наливні підлоги
Вибираючи сучасні підлогові покриття, 

зверніть увагу на полімерні наливні підлоги.
До переваг можна віднести:

 ● відсутність швів і стиків – тільки іде-
ально рівне монолітне покриття;

 ● довговічність – при правильній техно-
логії укладання прослужать близько 40 років;

 ● простий догляд – вологого прибирання 
достатньо раз на кілька днів;

 ● легкий монтаж – не потрібно спеціаль-
ного устаткування і навичок, тому укладання 
можна виконати своїми руками;

 ● широкий асортимент кольорів;
 ● глянцева і матова фактура;
 ● пожежна безпека;
 ● можливість нанесення будь-якого 

зображення;
 ● стійкість до різних хімічних речовин, 

що входять до складу миючих засобів.
До недоліків наливних підлог відноситься 

складність підготовчих робіт, оскільки по-
лімерний склад необхідно заливати тільки 
на рівне покриття.

Інші види підлогових покриттів
Ми розглянули найбільш популярне су-

часне покриття для підлоги, але ви зможете 
обрати й інші способи обробки.

Так, наприклад, цілком гідними уваги мож-
на вважати коркову підлогу, ворсові покриття 
і рулонні матеріали, які стали вже звичними.

Пробкова підлога. Являє собою сучасне 
підлогове покриття на основі кори коркового 
дуба. Як правило, виготовляється з плит ДВП, 

на яких прикріплений технічний шар пробки, 
а зверху – шпон кори дерева.

Рулонні матеріали. До цієї категорії на-
лежить штучний і натуральний лінолеум, який 
отримав назву мармолеум. Такі покриття кра-
сиві, прості у догляді, приємні на дотик, добре 
зберігають тепло, досить довговічні, але вима-
гають ідеально рівної підстави для укладання. 
Крім того, вартість якісного мармолеуму вже 
зрівнялася з ціною паркету.

Ворсові покриття. Якщо ви любите 
комфорт і домашній затишок в квартирі, 
що обрати для обробки підлоги – питання 
вирішене. Саме ворсові покриття зможуть 
зробити підлогу м’якою і теплою.

Зверніть увагу! Ворсові підлоги можуть 
виділяти в навколишнє середовище дрібні 
волокна, тому їх використання небажано 
в дитячих кімнатах.

Як обрати підлогове покриття
Інструкція щодо вибору покриття для 

підлоги:
 ● Врахуйте умови експлуатації. Якщо ви 

обираєте підлогове покриття для квартири 
або будинку, особливо жорстких вимог не ви-
сувається, але коли мова йде, наприклад, про 

підлоги для офісу – значення має стійкість до 
стирання і механічного впливу.

 ● Підлога повинна бути безпечною. Якщо 
в будинку є діти, літні люди або у вас часто 
проявляються алергічні реакції – від придбан-
ня синтетичних матеріалів краще відмовитися.

 ● Чи є у вас домашні тварини? Якщо так, 
тоді ковролін, коркова підлога і м’які породи 
дерева – це не ваш варіант. Зверніть увагу на 
ламінат або плитку.

 ● Оцініть стійкість до вологи. Якщо ви 
обираєте сучасний матеріал для підлоги 
у ванну або на кухню, краще відмовитися від 
паркету або ковроліну. Вам підійде волого-
стійкий ламінат, плитка або наливна підлога.

 ● Естетичний фактор. Подумайте, на-
скільки гармонійно покриття буде виглядати 
в інтер’єрі в поєднанні з дверними отворами, 
обробкою стін або меблями.

Отже, тепер ви знаєте, які сучасні ма-
теріали для підлоги представлені у прода-
жу, а також зможете обрати оптимальний 
варіант з урахуванням всіх переваг і особ-
ливостей експлуатації. Якщо грамотно 
підійти до вибору і укладання цього по-
криття – підлога в квартирі, будинку або 
офісі прослужить вам довгі роки.

Корисно

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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вилкул: когда люди видят разработанные 
властью пенсионную и медицинскую 
реформы, они просто боятся будущего

Вымогательство – 
заработки житомирских активистов?

Сопредседатель 
фракции «Оппозици-
онного Блока» в пар-
ламенте Александр 
Вилкул потребовал 
отмены пенсион-
ной и медицинской 
реформы, которые 
ухудшают жизнь 
украинцев.

– Когда люди видят разра-
ботанные властью пенсионную 
и медицинскую реформы, они 
просто боятся будущего. Целью 
пенсионной реформы должно 
быть поднятие пенсий, а не по-
вышение пенсионного возраста 
и уменьшение количества пенси-
онеров, – сказал нардеп с трибуны 
Верховной Рады.

Он подчеркнул, что предло-

женное увеличение трудового 
стажа с 15 до 35 лет – это зама-
скированное повышение пенси-
онного возраста в самом худшем 
из возможных вариантов.

Начиная с 2018 г для оформ-
ления трудовой пенсии в 60 лет 
надо иметь страхового стажа 
25 лет, а в 2028 году – 35 лет. То 
есть уже при первом резком 
увеличении страхового стажа до 
25 лет в следующем году реаль-
ный пенсионный возраст возрас-
тет до 63–65 лет. Это означает, что 
при среднем возрасте мужчин 
в нашей стране 66 лет, многие до 
трудовой пенсии не доживут.

– Власть хочет, чтобы у людей 
пенсий не было? Чтобы не было 
пенсионеров? Это издеватель-
ство?! – сказал Вилкул.

– Аналогично и в медицине. 
Мы против реформы, суть ко-
торой – введение платной меди-
цины, закрытие медучреждений 
в малых городах и селах, а в бу-

дущем – приватизация больниц.
Да, в отрасли огромное коли-

чество проблем, но если человек, 
который не может заплатить, 
сейчас попадает в больницу, то 
помощь хоть в каком-то виде, но 
оказывается. Потому надо искать 
механизм как увеличить финан-
сирование. В том числе – через 
введение обязательной страховой 
медицины за счет работодателя. 
А не просто уничтожать то, что 
пусть и недофинансированное, 
но есть, – отметил нардеп.

Первоочередными шагами для 
вывода страны из кризиса и соз-
дания условий для действительно 
эффективной модернизации от-
раслей должны стать поддержка 
промышленности, восстановление 
мира, прекращение давления на 
предпринимателей.

– Что для этого надо? Чтобы 
была переизбрана эта Рада, кото-
рая принимает античеловеческие 
законы.

И чтобы правительс тво 
и парламент были проукраин-
скими, а не как сейчас, когда 
все документы делаются под 

приезд МВФ, а не для улучше-
ния жизни людей и с народом 
никто не советуется, – подчер-
кнул Вилкул.

Сергей Форест

В Житомире 
21 июня на перекрест-
ке улиц Ивана Кочерги 
и Рихтера, возле мар-
кета сети магазинов 
«ЕVA», прошла акция 
протеста против тор-
говли российскими 
товарами.

Многие общественные ор-
ганизации, предприниматели 
протестовали против продажи 
одним из коммерсантов рос-
сийских товаров. Со слов про-
тестующих, здание, в котором 
находится магазин, принадле-
жит одиозному житомирскому 
«патриоту» Валерию Арушаня-
ну, который ещё недавно пре-
пятствовал Крестному ходу 
и визжал, что «каждая продан-
ная свечка в русской церкви – 
это пуля, выпущенная в нашего 
солдата». В то же время, в его 
магазине «Ева» идёт активная 

продажа товаров российско-
го производства и российской 
дистрибуции. Так как это  
называется?

Активисты принесли пла-
каты: "Кауфман Продає Ару-
шанян Здає", "Не купуй у Ару-
шуняна", "В EVA продають А" 
и другие. Пришедшие считают, 
что совладельцем магазинов 
EVA является одиозный Алек-
сандр Кофман, который вместе 
с актером Пореченковым стре-
лял по украинским воинам в 
аэропорту Донецка.

На митинге мы видели мно-
гие политические и обществен-
ные организации, порой даже 
идеологически противополож-
ные. Видимо, этот «патриот» су-
мел объединить против себя всю 
общественность Житомира, что 
до этого не удавалось никому.

– К сожалению, в то время 
как пенсионеры отдают послед-
ние деньги на помощь украин-
ской армии, куча лжепатриотов 
таких как Арушанян, которые 
себя ассоциировали с символа-
ми Майдана, позволяют себе 
в Житомире зарабатывать не-
малые деньги, продавая рос-
сийские товары, – рассказывает 
Игорь Мали. – Нельзя понять 
тех, кто блокировал выступле-
ние артистов, которые выступа-

ли в аннексированном Крыму 
или в России и в то же время 
продают российскую косме-
тику, таких людей называют 
перевёртышами. Арушаняна 
не увидишь на митингах про-
тив повышения коммунальных 
тарифов, коррупции и других. 
Такие люди сами символизи-
руют коррупцию.

На митинге мы видели много 
знакомых житомирянам обще-
ственных деятелей и предпри-
нимателей, хорошо помнящих, 

как Арушанян незаконно сносил 
их ларьки: Александр Коцюб-
ко, Олег Малиновский, Игорь 
Мали, Наталия Куркчи, Игорь 
Пирожок, Александр Защитни-
ков, Виктор Шуляр, Александр 
Калибабчук, Олександр Мар-
голин и многие другие. Всех не 
перечислишь…

А также присутствовали 
многие житомирские СМИ.

Со слов митингующих, это 
не последний митинг, и они бу-
дут добиваться справедливости.
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РОБОТА
1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	<symb_bullet></symb_bullet>Работа Фор-
мировщица	(-ик)	Работа!!!	В	связи	с	рас-
ширением	производства	(носки)	срочно	
проводится	набор	сотрудников.	З/п	до	4000	
грн.	О/р	не	обязателен.	Проводим	обучение.	
093)1341064

•	Автогрейдерист, крановщик,	бульдозе-
рист,	экскаваторщик,	маш.	мини-погрузчика	
на	работу	в	г.	Харьков.	Оплата	13	000	грн	
(20/10).	Импортная	техника,	ремонт	наш.	
Жильё,	питание,	спецодежда.	0682531865

•	Автоелектрик срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу.	О/р	желателен.	Г/р	с	
9.00-18.00.	З/п	договорная.	Работа	только	
местным	(г.Житомир)	097)9193604

•	Автоелектрик срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу.	О/р	от	года,	готовы	взять	
студента,	обучаем.	Официальное	трудоу-
стройство.	Полный	соцпакет.	З/п	10000грн	
067)4110320,484970

•	Автозварник у	транспортну	компанію	"Фун-
дамент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,	конкурентний	рівень	
заробітної	плати	067)3748393

•	Автомаляр срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу.	О/р	желателен.	Г/р	с	9.00-18.00.	
З/п	договорная.	Работа	только	местным	
(г.Житомир)	097)9193604

•	Автомаляр-выготовщк срочно	требуется	
на	работу	в	автосервис.	О/р	от	1года.	О/р	на	
аналогичной	должности	будет	привелеги-
ей,	покраска	и	полировка	авто,	подготовка	
деталей	авто	к	покраске.	Офиц.	труд.	З/п	
10000грн	484970,	(067)4110320

•	Автомийник у	транспортну	компанію	"Фун-
дамент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,	конкурентний	рівень	
заробітної	плати	067)3748393

•	Автомойщики (-цы)	на	постоянную	рабо-
ту	в	Стоп	Транзит.	Хорошие	условия	тру-
да.	З/п	-	высокая.	Г/р	-	при	собеседовании	
067)9296713	Виталий

•	Автомойщицы (-ки)	срочно	требуются	в	
г.Киев	на	постоянное	место	работы.	Хоро-
шие	условие	труда.	Опыт	работы	не	обья-
зателен.	Полная	или	частичная	занятость.	
Иногородним	предоставляем	жилье.	З/п	от	
4000-15000грн.	095)1640404,	(063)8954850

•	Автосварщик срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу	в	автосервис.	О/р	жела-
телен.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная.	
067)4048782,(063)0582305

•	Автосварщик срочно	требуется	на	постоян-
ную	работу.	О/р	желателен.	Г/р	с	9.00-18.00.	
З/п	договорная.	Работа	только	местным	
(г.Житомир)	097)9193604

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

•	Автослесарь на	СТО	для	ремонта	ав-
томобилей	ГАЗ,	ГАЗель,	ВАЗ,	DAEWOO,	
ЗАЗ,	JAC,	FOTON,	ISUZU.	О/р	от	1	года.	
Город	Киев.,	район	Интернациональной	
площади	(Нивки).	З/п	от	8	000	грн	и	выше.	
Выплачивается	своевременно.	Иногородним	
бесплатное	жилье	093)5213848	Юрий

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

•	Автослесарь срочно	требуется	в	авто-
сервис.	О/р	от	года,	готовы	взять	студента,	
обучаем.	Опыт	работы	со	специнструментом.	
Официальное	трудоустройство.	Полный	со-
цпакет.	З/п	10000грн	484970,	(067)4110320

•	Автослюсар у	транспортну	компанію	"Фун-
дамент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,	конкурентний	рівень	
заробітної	плати	067)3748393

•	АгрофірмА	в	КегічівсьКому	рАйоні	ХАрКів-
сьКої	облАсті	зАпрошує	робітниКів	нА	сбір	
ягід,	овочів	тА	фруКтів,	інші	сільгоспроботи.	
ХАрчувАння	тА	проживАння	зАбеспечуємо.	
0959172243,0503009445

•	Администратор в	магазин	срочно	в	горо-
де	Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	
График	работы	и	зароботная	плата	при	со-
беседовании	067)4115782

•	Администратор на	автомойку	пригла-
шается	на	постоянную	работу	в	комп-
лекс	VMU	servise	Vianor	(р-н	Богуния).	Г/р	
нормированный.	З/п	7000грн	067)9708633	
Андрей	Анатолиевич

•	Адміністратор в	ресторан	в	комплекс	рес-
торану	і	магазину	продтоварів	Пан	Марципан.	
Стабільна,	гідна	заробітна	плата.	Офіційне	
працевлаштування.	Безкоштовне	прожи-
вання	та	2-х	разове	харчування.	Безоплатне	
навчання.	Кар	єрний	ріст	067)9932515

•	Аппаратчик молочного	цеха	(пастеризация	
и	упаковка)	с	о/р	обязательно.	З/п	600грн/
смена	Официальное	трудоустройство.	
Жильём	помогаем.	Место	работы:	Киевская	
обл,	Броварской	р-н	067)9321469

•	Арматурщик для	выполнения	работ	по	про-
изводству	железобетонных	изделий	с	о/р	на	
завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гаранти-
руем	хорошие	условия	труда,	достойную	ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Ба-
ранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.
com.ua	067)6415300	Наталия,	429054

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

•	Бариста срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	кофейню.	О/р	с	кофемашиной,	при-
готовление	кофейных	и	чайных	напитков,	
продажа	выпечки.	Г/р	с	7.00-20.00,	нед./нед.	
З/п	при	собеседовании	063)5151051Андре-
йАнатолиевич

•	Бармен в	кафе.	Срочно!	ул.	Домбровско-
го,50.	Хорошие	условия,	своевременная	за-
роботная	плата	050)2405511

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

•	Бармен в	ресторан	Чарка-Шкварка	в	
смт.	Затоку	на	літній	сезон	098)4852203,	
(063)8689177

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

•	Бензопильники, трактористи,	пилорам-
ники,	зварювальники,	автослюсарі,	водії,	
бригадири	запрошуються	на	заготівлю,	пе-
реробку	лісу,	Житомирська	обл.,	висока	з/п	
0968919614

•	Бійці групи	швидкого	реагування	в	служ-
бу	безпеки	Кобра.	Робота	у	Київській	об-
ласті,	 м.Вишневе.	 Вахта:	 1/2-	 300грн.	
Офіційне	працевлаштування,	повний	соц.
пакет	тел.:096)4740677	Валентин	Петрович	
(067)8284553

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

•	Будівельники Заробітня	плата	відрядна.	
Робота	в	м.	Житомир	067)7685216

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

•	Бухгалтер. З/п	від	5000грн	,	повна	зайня-
тість.	Вимоги:	повна	в/о	(бухгалтерська,	еко-
номічна),	д/р	від	2	рокiв,	знання	1С:8,	Звіт	
(Медок),	MS	Office.	Офіційне	працевлашту-
вання,	повний	соц.пакет,	дружній	колектив	
063)2822741,	(067)4108343

•	В м.Київ	на	роботу	в	склад	ковбасних	ви-
робів	потрібні	ч/ж	від	18	років,	з/п	8900	грн,	
щоденні	виплати,	харчування,	вахта.	Іно-
городнім	гуртожиток.	З	посередниками	не	
працюємо	099)2477781,	(098)5686758

•	Вантажник -транспортувальник	на	вироб-
ництво	ТОВ	Партнер-ВС.	Хороші	умови	праці.	
Звертатись	за	адресою:	вул.Баранова,93	
050)4634156,428088

•	Вантажник З/п	до	4000	грн.	Робота!	У	звяз-
ку	з	розширенням	в-ва	(шкарпетки)	термі-
ново	проводиться	набір	співробітників.	Д/р	
необовязковий.	Навчаємо	093)1341064

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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•	Водители-профессионалы и	 маш.	
экскаватора,	погрузчика,	бульдозера,	кра-
новщик	(башенного	крана/автокрана)	в	г.	
Харьков.	З/П	650-700грн/день.	Форма,	жи-
лье,	питание.	Авто	оснащены	навигацией.	
0680428248

•	Водитель автопогрузчика	срочно	требуется	
на	постоянную	работу	на	большое	предпри-
ятие.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	достой-
ная	098)1081610

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

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

•	Водитель кат	Е	на	фуры	и	автовозы.	Рабо-
та	в	Европе.	О/р	от	1	года	на	фуре	20	тонн.	
Соц.пакет,	страховка,	95	код.	Оформление	
документов	бесплатно.З/п	от	40000грн.	
Офиц.	труд-тво.	Помощь	в	получении	та-
хографа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	
выдана	МТСПУ	т	097)0803322,	(044)5597088

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

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

•	Водитель кат.С,	Е	с	о/р	на	10	тонниках	
срочно	требуется	на	постоянную	работу	на	
большое	предприятие.	О/р	обязателен.	Г/р	
нормированный.	Официальное	трудоустрой-
ство.	З/п	достойная	098)1081610

•	водитель	КАтегории	в,	с.	полтАвсКАя	обл.	
0675545342

•	Водитель международник	кат.	В,	С,	Е	с	
опытом	работы.	Заработная	плата	договор-
ная.	044)4618927,	(067)9003818

•	Водитель на	миксер	с	о/р	срочно	требуется	
на	работу	в	г.Киев.	Вахтовый	метод	работы.	
З/п	от	13000грн	050)3449727

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

•	Водитель с	личным	авто	(на	газу)	срочно	
требуется	на	работу.	Г/р	и	з/п	при	собесе-
довании.	096)3156385

•	Водитель-дальнобойщик на	Вольво	20	
тон.	Работа	по	Украине.	Полная	зайнятость.	
З-п	-	11%	от	выроботки.	Официальное	тру-
доустройство	097)9796260

•	Водитель-дальнобойщик срочно	требует-
ся	на	постоянную	работу.	Работа	по	Украине	
и	за	рубежом.	Оплата	достойная,	при	со-
беседовании	096)9681347

•	Водії із	власним	авто	для	доставки	то-
вару	по	Житомиру	і	обл.	Заробітна	пла-
та	від	5000	грн.	+	Амортизація	+	паливо.	
050)7702896,(098)0364445

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

•	Водії Категорії	"С",	"Е"	у	транспортну	ком-
панію	"Фундамент-Авто"	на	постійну	роботу.	
Офіційне	працевлаштування,	конкурентний	
рівень	заробітної	плати.	067)3748393

•	Водії категорії	С,	СЕ,	Е	потрібні	на	постій-
не	місце	роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	
Надаємо	гуртожиток,	вахтовий	метод	роботи	
095)2838221	в/к

водії, кАТегорія е, ПеревАгА нАдАєТься во-
діям іЗ д/р, офіційне ПрАцевлАшТУвАння, 
З/П від 25 Тис.грн. конТАкТи: 0674338911

•	Водій автотранспортних	засобів,	кат.	Д,	
Е	запрошується	на	роботу	на	ПАТ	Жито-
мирський	маслозавод.	З/п	за	результата-
ми	співбесіди.	e-mail:	nkalendiuk@	rud.ua.	
050)4637220,422916

•	Водій в	торгову	компанію.	Заробітна	
плата	висока.	Графік	роботи	договірний	
063)5007987

•	Водій власним	авто	на	підприємство.	З/п	
гідна,	графік	нормований.	Можливість	про-
фесійного,	кар'єрного	і	особистого	зростан-
ня,	стабільну	і	своєчасну	заробітну	плату.	
Звертатися	за	адресою:	м.	Житомир,	вул.	
І.Гонти,68	096)7972405

•	Водій кат	Е	в	автотранспортную	компанію.	
Д/р	від	1	року	на	іномарках.	Робота	в	м.	Жи-
томир	412626,	(050)4630977

•	Водій навантажувача	(тракторист)	запро-
шується	на	виробництво	тротуарної	плитки	
у	м.Рокитно.	Розвозка.	Немісцевим	-	житло	
у	гуртожитку.	097)9500100,(098)9741212

•	Водій навантажувача	та	автотранс.	засобів	
кат	”В”,	“С”,”Е”	,	(д/р	від	1	року)	на	підпр-во,	
що	розвиваеться.	Робота	в	м.Обухов,	Київ-
ська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	мето-
дом.	Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	міс.	
Надаємо	місце	для	прожив.	тел.:045)7250532	
067)8426544,	(093)5421719

•	Грузчик -	отборщик	срочно	в	сеть	мага-
зинов	в	городе	Житомире.	Опыт	работы	
обьязателен.	График	работы	и	зароботная	
плата	при	собеседовании	067)4115782

•	Грузчик в	торговую	компанию	(г.	Жито-
мир,	проспект	Независимости	91/1).	Без	
вредных	привычек!	Хорошие	условия	труда.	
Зароботная	плата	и	графики	работы	огова-
риваются	при	собеседовании	067)4121994,	
(067)4110539

•	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

•	Грузчики (разгрузка,	комплектация	строй-
материалов)	в	г.	Харьков.	Ставка	450	грн/
день,	дневные	смены	по	12	ч.	Склад	класса	
"А".	От	нас	-проживание,	питание,	форма,	
оплата	проезда.	0661285932

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

•	Двірники (оператор	на	машину),	приби-
рання	приміщень	і	зон	для	куріння.	Потрібні	
в	клінінгову	компанію	МОЙАВТО.	Офіційна	
з/п	-	3200	грн.	Спецодяг!	Графік	роботи	в	три	
змінни.	Підвіз.	Соц	пакет.	063)4834000Юрій-
Михайлович

•	Диагност срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	автосервис.	О/р	желателен.	Г/р	
нормированный.	З/п	достойная	067)4048782,	
(063)0582305

•	Експедитор на	підприємство.	З/п	гідна,	гра-
фік	нормований.	Можливість	професійного,	
кар'єрного	і	особистого	зростання,	стабіль-
ну	і	своєчасну	заробітну	плату.	Звертатися	
за	адресою:	м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	
096)7972405

•	Електрозварник на	виробництво	ТОВ	
Партнер-ВС.	Хороші	умови	праці.	Зверта-
тись	за	адресою:	вул.Баранова,93	428088,	
(050)4634156

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

•	Електромонтер з	ремонту	та	обслугову-
вання	електроустаткування	(д/р	від	1р.)	на	
підприємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	
м.	Обухов,	Київська	обл.	Можлива	робота	
вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	затримки	
2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	про-
живання.	093)5421719,(067)8426544,(045)
7250532від

•	Електромонтер з	ремонту	та	обслугову-
вання	електроустаткування	на	виробниче	
підприємство	ТОВ	Житомирський	карто-
нний	комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	
домовленістю	095)2806719,	472064

•	Завідуючий складом	запрошується	на	ви-
робництво	тротуарної	плитки	у	м.Рокитно.	
Розвозка.	Немісцевим	-	житло	у	гуртожитку.	
098)9741212,(097)9500100

•	Заготовщик верха	обуви	на	постоянное	
место	работы.	График	работы	и	заробот-
ная	плата	договорные.	Возможно	без	опыта	
работы,	обучаем.	Дружеский	коллектив	
066)7240610

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

•	Зварювальники, слюсарі	д/збірки	м/кон-
струкцій.	Місце	роб.:	Київ.	ЗП	7000-12000гр.	
Постійно,	стабільно.	Житло	0688648688,	
0501073438

•	Инженер-строитель срочно	требуются	на	
постоянную	работу	в	г.Житомир.	О/р	при-
ветствуется.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
сдельная	067)4124243ВячеславИванович

•	ищем	женсКого	мАстерА	в	пАриКмАХер-
сКую	КрАсуня,	орендА.	0633970879ольгА

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

•	Каменщики на	силикатный	кирпич	строи-
тельной	компании	в	г.	Киеве	р-н	Софиевская	
Борщаговка	.Расчет	2	раза	в	месяц.	Жилье	
бесплатно	-	евровагончики	098)5972260	Па-
вел

•	Каменщики срочно	требуются	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Киев	в	строительную	
компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Пред-
оставляем	жилье	067)5081459

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

•	Вантажник р	на	підприємство.	З/п	гідна,	
графік	нормований.	Можливість	профе-
сійного,	кар'єрного	і	особистого	зростан-
ня,	стабільну	і	своєчасну	заробітну	плату.	
Звертатися	за	адресою:	м.	Житомир,	вул.	
І.Гонти,68	096)7972405

•	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 на	склад	круп.	Терміново	на	
постійну	роботу	потрібні	активні	бажаючі	пра-
цювати	люди.	Офіційне	працевлаштування.	
Г/р:	5-денка,	з	8.00	до	17.00	.З/п	-	договірна	
(висока)	485905,	(068)5046708

•	Відкриття візи+надання	роботи	в	Поль-
щі,	Німеччині,	Естонії,	Канаді,	Ізраїлі	(5	
років),Чехії	(від	3міс).	0674550664,0996348031

•	Водители на	фронтальный	погрузчик	
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)2690841Владимир

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

•	Водители со	своим	грузовым	авто	1,5	
тонн	срочно	требуются	на	постоянную	ра-
боту	компании	дистрибъютору.	З/п	высокая	
067)4053278

проводить прийом громадян України та іноземців, учнів 9, 10, 
11 класів, випускників училищ, коледжів будь-яких вузів і 
спеціальностей на денну і заочну форму навчання з 12 липня 
2017року.
1. В магістратурі (друга вища освіта) та бакалавраті 
університету за спеціальностями:
 - Облік і оподаткування
 - Облік і аудит в банках
 - Фінанси, банківська справа та страхування
 - Менеджмент
 - Менеджмент в охороні здоров’я 
 - Менеджмент митної справи
 - Економіка
 - Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу
 - Економічна кібернетика: Комп’ютерні технології

2. Прийом з 01 липня 2017 року в Економіко-правовий коледж університету за 
спеціальностями:
 - Облік і оподаткування
 - Бухгалтерський облік
 - Фінанси, банківська справа та страхування
 - Інформаційна діяльність підприємств
 - Економіка туристичного, ресторанного і готельного бізнесу
 - Підприємництво, торгівля та біржова дяльність
 - Організація виробництва
 - Митна діяльність
 - Право - бакалаврат
 - Правознавство - молодший спеціаліст
Студенти коледжу навчаються за програмами університету і по закінченню 
продовжують навчання в університеті з 3-го курсу без ЗНО.
Студенти отримують додаткову кваліфікацію викладача вузу, коледжу, школи, а 
також військове звання офіцера та другий Європейський диплом.

Вінницький фінансово-економічний університет
(розташований на ПОДІЛЛІ м. ВІННИЦЯ)

Вінницький фінансово-економічний університет
(розташований на ПОДІЛЛІ м. ВІННИЦЯ)

За довідками звертатись: м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А, (трамваї № 1, 3, 5, тролейбуси № 12, 13, 14 зуп."Ак.Заболотного")
тел.: (0432) 53-62-59;  e-mail: rektor-vfeu@ukr.net

За довідками звертатись: м. Вінниця, вул. Пирогова, 71-А, (трамваї № 1, 3, 5, тролейбуси № 12, 13, 14 зуп."Ак.Заболотного")
тел.: (0432) 53-62-59;  e-mail: rektor-vfeu@ukr.net

Оплата за навчання ПОМІРНА. Стажування за кордоном. Іногородні забезпечуються гуртожитком.
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кАменярі Терміново нА робоТУ в київ. 
З/П від 600 грн. ЗА кУб. сПецодяг, ПроЖи-
вАння, соцПАкеТ нАдАємо. вАхТА 15/15. 
0635831415,0442878713

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

•	Кассир 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

•	Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	тан-
цори,	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

•	Кладовщик- комплектовщик	требуется	в	
торговую	компанию.	Возможно	без	опыта	
работы.	График:	5-ти	дневка	с	7:00-19:00.	
Заработная	плата	при	собеседовании.	Га-
рантируем	качество	и	стабильность!	Все	
детали	по	тел	067)4102532	Сергей

•	Кладовщик-грузчик требуется	для	работы	
в	г.Житомире.	З/п	от	4500грн.	Официальное	
трудоустройство	067)4701992

•	Кладовщики (грузчики)	срочно	требуются	
на	склад.	Прод.	группа	товара.	Г/р	посменный.	
З/п	от	4400грн	067)3942475,(098)7021033

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

•	Кондитер запрошується	на	роботу	на	ПАТ	
Житомирський	маслозавод.	З/п	за	резуль-
татами	співбесіди.	e-mail:	nkalendiuk@	rud.
ua	422916,	(050)4637220

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

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

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

•	Майстер цеху	на	термопластавтомати	
терміново	потрібні	на	постійну	роботу.	Д/р	
обов	язковий.	Г/р	нормований.	Офіційне	
працевлаштування.	З/п	від	виробітку,	гідна	
067)4101126	Олександр	Львович

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

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

•	Маляр срочно	требуется	в	г.Киев	на	по-
стоянное	место	работы.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные.	Предостав-
ляем	жилье.	097)5047905

•	Мастер по	поклейке	пленок	(химчист-
ка)	приглашается	на	постоянную	работу	
в	комплекс	VMU	servise	Vianor	(р-н	Богу-
ния).	Г/р	нормированный.	З/п	10000грн	
067)9708633АндрейАнатолиевич

•	Мастер по	ремонту	холодильного	обору-
дования	на	предприятие.	О/р	обязателен.	
Г/р	договорной.	З/п	ставка+%	066)5025144	
Андрей

•	Мастер развал-схождения	срочно	требу-
ется	на	постоянную	работу	в	автосервис.	
О/р	желателен.	Г/р	нормированный.	З/п	до-
стойная	063)0582305,	(067)4048782

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

•	Мастер-приемщик заказов	требуется	в	
автосервис.	Прием	заказов	на	СТО	от	кли-
ента.	Знание	1С,	ПК,	готовы	взять	студента,	
обучаем.	Грамотная	речь.	Оформление	до-
кументов.	З/п	12000грн	067)4110320,	484970

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

•	Машиніст котельної	на	виробниче	підпри-
ємство	ТОВ	Житомирський	картонний	комбі-
нат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю	
472064,	(095)2806719

•	Машиніст потрібен	на	постійне	місце	
роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	Нада-
ємо	гуртожиток,	вахтовий	метод	роботи.	
095)2838221в/к

•	Медичний центр	запрошує	молоду	та	здо-
рову	жінку	18-35	років	яка	має	свою	дититну?	
Запрошуємо	Вас	стати	-	"Донором	яйце-
клітин".	Безкоштовна	діагностика	вашого	
здоров'я,	та	компенсація.	тел.:093)4808282	
(095)4808282,	(098)4808282

•	Менеджер з	продажу	(інтернет-торгівля)	
на	підприємство	у	зв’язку	з	розширенням	
діяльності	.	Робота	в	м.	Житомир.	Гідна	і	ста-
більна	зарплата	096)1926143,	(067)4100715

•	Менеджер з	продажу	(продаж	кованих	та	
металевих	виробів).	Обов'язковий	досвід	
роботи.	З/п	-	5000	грн	+	%.	Г/р	-	пн-пт,	з	9-00	
до	17-30.	063)1598387,(093)3194784

•	Менеджер з	продажу	запрошується	в	тор-
гову	компанію	спеціалізовану	на	продажу	
кондитерської	сировини.	Досвід	роботи	від	
1	року.	Обовязки:	знання	ПК	і	техніки	про-
дажу	В2В.	Потрібні	цілеспрямовані,	активні,	
комунікабельні	люди	067)4100163

•	Менеджер з	продажу	на	підприємство	у	
зв’язку	з	розширенням	діяльності	.	Робота	
в	м.	Житомир.	Гідна	і	стабільна	зарплата.	
067)4100715,(096)1926143

•	Менеджер по	продажам	непродовольствен-
ной	группы	товаров	на	предприятие.	О/р	
обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	ставка+%	
от	продаж	066)5025144	Андрей

•	Менеджер по	продажам	стройматериалов	
срочно	требуется	на	постоянную	работу.	О/р	
обязателен.	Г/р	5-ти	дневка,	нормированный.	
З/п	ставка	+	%	от	продаж.	067)4438771

•	Менеджер-консультант по	продаже	ав-
томобилей	срочно	требуется	в	автосалон.	
Опыт	прямых	продаж	в	автобизнесе	от	1	года	
будет	привелегией.	Готовы	взять	студента,	
обучаем.	Пользователь	ПК.	Официальное	
трудоустройство.	З/п	3200грн	+	бонусы	
484970,	(067)4110320

•	Механіки запрошуються	на	виробництво	
тротуарної	плитки	у	м.Рокитно.	З/п	від	
8000грн	Розвозка.	Немісцевим	-	житло	у	
гуртожитку.	098)9741212,(097)9500100

•	Механіки у	транспортну	компанію	"Фун-
дамент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	
працевлаштування,	конкурентний	рівень	
заробітної	плати	067)3748393

•	Мойщики посуды-уборщики	с	о/р	в	пив-
ную	ресторацию.	Срочно!	Г/р	гибкий.	З/п	
договорная.	Есть	подвоз,	питание.	Воз-
можно	 официальное	 трудоустройство	
067)9175593,(093)0394961

•	Молодші інспектори	відділу	режиму	охо-
рони.	Вимоги:	відсутність	судимості,	фізич-
но	здорові.	Г/р	1/3	добу.	З/п	від	3600	грн	
097)4870271

•	Монолитчики (перекритие).Строительной	
компании	в	г.	Киеве	р-н	Софиевская	Бор-
щаговка.	Расчет	2	раза	в	месяц.	Жилье	бе-
сплатно	-	евровагончики	098)5972260	Павел

•	Монолитчики срочно	требуются	на	посто-
янное	место	работы	в	г.Киев	в	строительную	
компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Пред-
оставляем	жилье	067)5081459Ирина

•	Монтажники автоматичних	систем	контр-
олю	доступу	на	підприємство.	Ррафік	роботи	
нормований,	офіційне	працевлаштування.	
Заробня	плата	8000грн	067)9707615	Андрій

•	Монтажники в	строительную	компанию	
в	г.Киев	(деревянные	и	бетонные	евро	
заборы).	Жилье	предоставляется.	Оплата	
сдельная,	от	выработки.	067)4576795Бори
с,(067)2477001Николай,(06

•	Монтажники кондиционеров	на	предпри-
ятие.	О/р	обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	
ставка+%	066)5025144	Андрей

•	Моторист-ходовик срочно	требуется	на	
постоянную	работу	в	автосервис.	О/р	же-
лателен.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
063)0582305,(067)4048782

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

•	Муляри запрошуються	на	ТОВ	БудАгроІн-
дустрія	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)7315804	Юрій

•	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: 
099)3732342, (098)6402986

•	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 роботу	в	Київській	обл.	запрошується	во-
дій	35	+	Кат.	В,	С.	Досвід:	ЗІЛ	130	самоскид,	
м/бус	до	3,5	т.	Алкозалежних	не	турбувати.	
5	тис.	грн.	+премія.	0967877394

•	На роботу	в	Київській	обл.	запрошують-
ся	зрізчиці	грибів	печериць.	Два	тижні	че-
рез	два.	з\п	3000-4000.	Житло	надається.	
0967877394Олександр

нА	 роботу	 потрібний	 АвтоКрАнівниК	
0977912897	леонід

•	Начальник охраны	на	сахарный	завод.	
Вахта	7/7.	З/п	7000-9000	грн	Жилье,	форму,	
питание	и	служебный	автомобиль	предостав-
ляем	068)2041982,	(063)8115539

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

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

•	Оператор виробничої	лінії	(машиніст)	тер-
міново	запрошується	на	постійну	роботу	в	
компанію	Аркапласт.	Г/р	позмінний.	З/п	при	
співбесіді	Адреса:	м.	Житомир,	вул.	Коопе-
ративна,	1	067)7579987	Сергій

•	Операторы на	канатную	машину	на	по-
стоянное	место	работы	в	блочный	карьер.	
Город	Коростышев,	Житомирская	обл.	До-
ставка	в	и	с	Житомира	за	счет	предприятия.	
Зароботная	плата	от	выработки	067)2690841	
Владимир

•	Официант (-ка)	в	кафе	Терасса	(с.	Стани-
шовка).	Возможно	без	опыта	работы.	Обуча-
ем.	Официальное	трудоустройство.	Подвоз	
в	город	067)9366992

•	Официант (-ка)	на	постоянное	место	
работы	в	ресторан	Фавор	(Гидропарк).	Без	
вредных	привычек.	Совершеннолетние.	Г/р	и	
з/п	при	собеседовании	552418,	(098)1210141

•	Официант срочно	требуется	на	постоянное	
место	работы	в	пивную	ресторацию.	Гра-
фик	работы	гибкий.	Выплаты	зароботной	
платы	своевременные,	без	задержек.	Есть	
подвоз	после	смены,	питание.	Возможно	
официальное	трудоустройство	093)0394961,	
(067)9175593

•	Официантки (-ты)	в	кафе.	Срочно!	ул.	
Домбровского,50.	Хорошие	условия,	сво-
евременная	зароботная	плата	050)2405511
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•	Официанты в	кафе	на	постоянную	работу.	
Порядочность.	Опыт	работы.	Г/р	посменный.	
З/п	договорная	096)3607603	Татьяна	Ви-
кторовна

•	Официанты в	ресторан	"Дивный	сад"	.О/р	
-	желатально.	Г/р	-	по	договоренности	и	З/п	
-	высокая	и	своевременная	097)4823119

•	Официанты срочно	требуются	для	работы	
в	г.Трускавец	и	г.Бердянск.	Жильё	и	питание	
предоставляем.	З/п	от	3500грн	067)5613223,	
(099)7886542

•	Официанты срочно	требуются	на	постоян-
ную	работу	в	ночной	клуб	Indigo.	О/р	необя-
зателен,	обучаем.	Г/р	договорной.	Хорошие	
условия	работы.	З/п	достойная	067)4100960

•	Офіс-менеджер запрошується	в	торгову	
компанію	спеціалізовану	на	продажу	кон-
дитерської	сировини.	Обовязки:	прийом	
телефоних	дзвінків,	ведення	документації,	
знання	ПК.	Потрібні	цілеспрямовані,	активні,	
комунікабельні	люди.	067)4100163

•	Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	
Чехія,	Фінляндія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000.	
Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15	097-9391431,	066-
2731011

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

•	Офіціанти (-ки)	 в	 ресторан	 "Чарка-
Шкварка"	в	смт	Затоку	на	літній	сезон.	
098)4852203,(063)8689177

•	Офіціанти (-ки)	на	постійне	місце	роботи	
в	кафе	м	Житомир.	Хороші	умови	роботи,	
дружній	колектив,	висока	заробітна	плата	т.	
Всі	деталі	по	телефону	067)4104518

•	Офіціанти (-ки)	терміново	потрібні	в	рес-
торан	Пан	Марципань.	Досвід	роботи	не	має	
значення,	проводимо	навчання.	Заробітня	
плата	висока.	067)9932515

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

•	Охоронник -	6400	грн/міс.	Вахтовий	метод	
роботи.	Проїзд,	проживання	безкоштовні.	
М.Умань,	вул.	Незалежності,	83.	0678457965

•	Охоронники в	службу	безпеки	Кобра.	Ро-
бота	у	Київській	області,	м.Вишневе.	Вахта:	
1/2-	300грн.	Офіційне	працевлаштування,	
повний	соц.пакет	067)4076255,(067)8284553

•	Охоронники запрошуються	на	роботу	в	
м.Київ.	Вахтовий	метод.	Житлом	та	хар-
чуванням	забезпечуємо.	Г/р:	30/15,	20/10	
067)4206449,	(095)2858119

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

•	Охоронці в	охоронну	фірму	з	перспективою	
кар	єрного	зросту	на	начальника	зміни	та	
начальника	охорони.	З/п:	2100-5000	грн/мiс.	
Вахта-14/14	днів.	Робота	в	Житомирі	та	об-
ласті,	м.	Києві	та	області.	Проїзд	та	прожив.	
за	рах.	роботодавця.	Офіц.	працевлаштуванн	
480113,	(096)6796950

•	Охоронці на	постійне	місце	роботи	для	
охорони	заводів	Вінницької,	Житомирської	та	
Київської	облатей.	Вахта	14/7.	Проживання	та	
харчування	за	рахунок	підприємства.	З/п	ви-
сока	та	своєчасна	096)1835260,(068)7210285

•	Охоронці-вахтовики. Графік:	20/10,	15/15,	
30/10.	З/п	від	4000	грн/вахту.	Житло,	харчу-
вання	б/к.	0661246237,0630329232

охоронці: київ, одесА, ЖАшків, ЧоП (15/15, 
20/10, 20/20). ЗмінА 180-300 грн., виПлАЧУ-
єТься в кінці вАхТи 0663608181, 0672327096

•	Охрана объектов	 от	 застройщика	
(гостиницы,	коттеджи,	склады).	Вахта	в	г.	
Харькове.	Можно	без	ОР.	Питание,	прожива-
ние,	проезд	туда-обратно	-	за	счет	компании.	
ЗП	от	6500	грн.	и	выше.	0666184988

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

•	Охранник срочно	требуются	на	постоянную	
работу	в	г.Киев.	Вахтовый	метод	работы	
15/15,	20/10.	Жильё	предоставляется.	З/п	
4500-6000грн	093)0524515,(068)6700681,(
050)8244410

•	Охранник требуется	на	постоянную	работу	
в	продуктовый	магазин.	Г/р	с	8.00-22.00,	нед./
нед.	З/п	при	собеседовании	063)5151051	
Андрей	Анатолиевич

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

•	Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	
метод	работы	(оговаривается).	Рост	от	175	
см.	Физически	здоровые.	Без	судимости.	З/п	
высокая.	Обеспечение	обмундированием	и	
экипировкой.	Предоставляется	обустроен-
ное	жилье.	тел.:067)2421772,	(067)4345494	
050)3355358,	(067)5553465

•	Пекар -	формувальник	(тістоміс)	терміново	
в	пекарню	в	м.Київ.	Для	іногородніх	надає-
мо	житло.	Хороші	умови	праці.	Додаткова	
інформація	по	

•	Пекар запрошується	на	роботу	у	с.	Жердо-
ва	(30	км	від	Києва).	Д/р	необов	язковий.	З/п:	
від	6000	до	10000	грн.	Надаємо	безкоштовне	
житло	063)8640537

•	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

•	Персонал для	прибирання	виробничих	при-
міщень.	Неповний	робочий	день.	Вечірня	
та	нічна	зміни.Робота	в	м.	Житомир	(район	
Богунії).	Гідна	з/п	073)0763474,	(097)6192859

•	Пилорамщики срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	на	ленточную	пилораму.	О/р	
обязателен.	Г/р	посменный.	Работа	15км	от	
города,	проезд	оплачивается.	З/п	от	7000грн	
067)4127600

•	Пилорамщики срочно	требуется	на	про-
изводство	в	городе	Житомире.	Зароботная	
плата	высокая,	выплаты	своевременные!	
Предоставляем	жилье	для	иногородних	
098)6176434,	(097)0300577

•	Пилорамщики срочно	требуются	на	лен-
точную	пилораму	и	на	многопил.	Постоянная	
работа.	О/р	обязателен.	Г/р	с	8.00-18.00,	
(обед	с	13.00-14.00),	5-ти	дневка.	Хорошие	
условия	работы.	З/п	от	4000	до	7000грн	
067)3858894,(099)5465969Резо

•	Підсобні робочі	потрібні	на	комплекс	з	пе-
реробки	курчат-бройлерів.	Д/р	не	обов	язко-
вий.	З/п	від	4400,00	до	6500,00	грн/місяць.	
Виплати-	2	рази	в	місяць.	Забезпечуємо	пра-
цівників	місцем	у	гуртожитку,	харчуванням	
та	спецодягом	097)3226055,(066)1052566

•	Підсобні робочі	у	м.Житомирi	(сезонна	
робота).	З/п	5000грн	Г/р	з	8.00-17.00.	Без	ш/з	
(у	робочий	час).	Офiцiйне	працевлаштування	
067)7055932,	446356

•	Плавильники металу	 та	 сплавів	 на	
пiдприємство.	Енергійні,	фізично	здорові	
люди.	Досвід	роботи	не	обов	язковий,	на-
даємо	навчання	за	рахунок	підприємства.	
Графік	роботи	позмінний.	Гідна	оплата	праці	
098)8376940

•	Плиточники срочно	требуется	в	г.Киев	на	
постоянное	место	работы.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные.	Предостав-
ляем	жилье.	097)5047905

•	Повар в	кафе	Терасса	(с.	Станишовка).	
Возможно	без	опыта	работы.	Обучаем.	Офи-
циальное	трудоустройство.	Подвоз	в	город	
067)9366992

•	Повар в	кафе.	Срочно!	ул.	Домбровско-
го,50.	Хорошие	условия,	своевременная	
зароботная	плата	050)2405511

•	Повар в	 ресторан	 "Чарка-Шквар-
ка"	 в	 смт	 Затоку	 на	 літній	 сезон.	
098)4852203,(063)8689177

•	Повар в	ресторан	«Дивный	сад».	О/р	-	
желатально.	Г/р	-	по	договоренности	и	З/п	
-	высокая	и	своевременная	097)4823119

•	Повар на	постоянное	место	работы	в	кафе	
г.	Житомир.	Хорошие	условия	работы,	друж-
ний	колектив,	высокая	заработная	плата	
067)4104518

•	Повар приглашается	на	постоянную	рабо-
ту	в	кафе	Дефанс	при	автокомплексе	(р-н	
Богунии).	Г/р	нормированный.	Хорошие	
условия	работы.	З/п	250грн/смена	+	бонусы.	
067)9708633АндрейАнатолиевич

•	Повар срочно	на	постоянное	место	работы	
в	ресторан	Фавор	(Гидропарк).	Без	вредных	
привычек.	Г/р	и	з/п	при	собеседовании	
098)1210141,	552418

•	Повар-универсал требуется	на	постоянную	
работу.	О/р	от	1	года.	Наличие	сан.	книжки.	
Аккуратность,	порядочность,	пунктуальность,	
без	в/п.	Г/р	с	8.00-18.00,	посменно.	Пред-
оставляем	питание	и	форму.	З/п	3200грн	
098)2025409

•	Повара срочно	требуются	для	работы	в	
г.Трускавец	и	г.Бердянск.	Жильё	и	питание	
предоставляем.	З/п	от	4500грн	за	15-ть	ра-
бочих	дней	099)7886542,	(067)5613223

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

•	Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	
постоянное	место	работы	в	г.Киев	в	стро-
ительную	компанию.	Зароботная	плата	
высокая.	Предоставляем	жилье	067)5081459

•	Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	
производство	в	городе	Житомире.	Заробот-
ная	плата	высокая,	выплаты	своевременные!	
Предоставляем	жилье	для	иногородних.	
098)6176434,(097)0300577

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

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

•	Польща, Чехія-заробіток	1300!	Повний	
супровід:	 оформлення+вакансія!	 Іно-
городнім-знижка!	Документи	від	1	дня!	
0688318110;0954725280

•	Порезчик ДСП	приглашается	на	фирму	
по	производству	мебели.	График	работы	
и	заработная	плата	при	собеседовании	
067)1941667,	(093)7681905

•	Посудомийниця (-ик)	запрошується	на	
роботу	на	ПАТ	Житомирський	маслоза-
вод.	З/п	за	результатами	співбесіди.	e-mail:	
nkalendiuk@	rud.ua	050)4637220,422916

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

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

потрібні	будівельниКи	0985997256

•	Працівники для	прибирання	квартир.	Ро-
бота	в	районі	пл.	Перемоги.	Бажано	прожи-
вання	в	центрі	міста.	Деталі	обговорюються	
097)1295329

•	Працівники для	прибирання	офісних	при-
міщень.	Г/р	-	п'ятиденний	робочий	тиждень	
(вечір-	ранок,	2-4	години).	Робота	в	м.	Жито-
мир	(центер	міста,	пл.	Перемоги,	пл.	Соборна	
).	097)1507095

•	Працівники лінії	роздачі	в	комплекс	ресто-
рану	і	магазину	продтоварів	Пан	Марципан.	
Стабільна,	гідна	заробітна	плата.	Офіційне	
працевлаштування.	Безкоштовне	прожи-
вання	та	2-х	разове	харчування.	Безоплат-
не	навчання.	Кар	єрний	ріст	096)3519420,	
(067)9932515

•	Прибиральники (чол./жін.)	терміново	по-
трібні	на	роботу	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	
5500	до	7000грн+бонуси,	харчування,	спе-
цодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	099)0
441824,(093)3815025,(067)2738128

•	Прибиральники службових	приміщень	на	
підприємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	
м.	Обухов,	Київська	обл.	Можлива	робота	
вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	затримки	
2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	про-
живання.	тел.:093)5421719,	(067)8426544	
(045)7250532	відділ	кадрів

•	прибирАльниКи,	оперАтори	підлогомиючиХ	
мАшин	в	м.	Київ.	висоКА	оплАтА.	житло.	оплА-
тА	проїзду	до	м.	Київ	0954775285,	0633254512

•	Прибиральниця (-ник)	в	клінінгову	ком-
панію	МОЙАВТО.	Офіційна	з	/	п	-	3200	грн.	
Прибирання	офісів	і	виробничих	приміщень.	
Навчання!	Спецодяг!	.	Підвіз.	Графік	роботи	
в	три	зміни.	Соцпакет.	063)4834000Юрій-
Михайлович

•	Прибиральниця (-ник)	в	ТЦ	Глобал.	Г/р	-	3/2	
дні.	З/п	від	2400	грн	095)4566856
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•	Прибиральниця (-ник)	на	постійну	роботу	в	
м.Киiв.	Прибирання	5-ти	поверхового	адміні-
стративного	корпусу.	Вахтовий	метод	роботи	
15/15.	З/п	4500	грн,	проживання,	харчування	
надається.	096)1718468НеляВасилівна,(096
)9653386від

•	Провизор срочно	требуется	в	КП	Фар-
мация	на	постоянную	работу.	Официаль-
ное	трудоустройство.	Оплата	достойная	
068)9086523Анна

•	Продавец (продовольственная	группа	
товара)	на	постоянное	место	работы	в	
ресторан	Фавор	(Гидропарк).	Без	вредных	
привычек.	Г/р	и	з/п	при	собеседовании	
552418,	(098)1210141

•	Продавец в	круглосуточный	павильен	
продовольственных	товаров.	Честность,	
порядочность,	коммуникабельность.	З/п	
высокая	 (от	 500	 грн/сутки)	 +	 авынсы	
(выплачивается	своевременно,	без	задерж-
ки).	Г/р	-	1/2	суток.	097)9869495

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

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

•	Продавец стройматериалов	срочно	тре-
буется	на	постоянную	работу	на	большое	
предприятие.	 О/р	 приветствуется.	 Г/р	
нормированный.	Официальное	трудоустрой-
ство.	З/п	от	6000грн.	098)1081610

•	Продавец-кассир срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу	в	продуктовый	магазин.	Г/р	
3/3	с	8.00-22.00.	Хорошие	условия	работы.	
З/п	-	3500	грн	093)5157364ОльгаНиколаевна

•	Продавец-консультант в	магазины	кос-
метики	в	ТРЦ	г.	Киева.	Хорошие	условия	
труда,	гибкий	график	работы.	Возможность	
карьерного	роста.	З/п:	8000-10000	грн.	Пред-
оставляем	жилье	096)7789458,	(073)1316066

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

•	Продавець в	продовольчий	магазин	на	
постійну	роботу.	З/п	гідна.	Вимоги:	д/р,	по-
рядність,	бажання	працювати.	Вигідні	умови	
роботи	067)4102339,	(067)4105711

•	Продавець продовольчих	товарів	ТОВ	Тор-
говий	дім	Смачний	світ	в	мережу	магазинів	
та	кіосків.	Вимоги:	чесність	і	порядність,	до-
брозичливість	та	комунікабельність,	вмін-
ня	рахувати.	Д/р	необов'язковий.	Офіційне	
працевлаштування.	Проводимо	навчання.	
418861,(093)3231930

•	Продавець у	відділ	з	продажу	штор	та	гар-
дин.	З/п	ставка	+	%	(від	2000	до	7000	грн).	
Графік	роботи	з	9-00	до	19-00	(обговорю-
ється).	Робота	в	м.	Житомир	096)9826199,	
(063)3019912

•	Продавець-консультант потрібен	на	
роботу	в	торгову	компанію.	Графік	робо-
ти-нормований.	Заробітна	плата	від	3500	
грн	+	премії.	Хороший	колектив.	Можли-
ва	робота	для	студентів	на	літній	період.	
063)5007987,(050)7702896

•	Продавцы срочно	в	сеть	магазинов	в	го-
роде	Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	
График	работы	и	зароботная	плата	при	со-
беседовании	067)4115782,	(067)4119466

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

•	Продавцы-консультанты в	магазин	обуви.	
Опыт	работы	необязателен,	официальное	
трудоустройство.	Заработная	плата	при	со-
беседовании	068)6374688

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

•	Работа /	Подработка.	Доход	до	5000	грн.	+	
премии	067)3487264,	(063)4830251

•	Работа в	Польше	по	биометрическому	
паспорту	без	визы.	Зарплата	от	12	зл/час,	
жильё	бесплатное	делают	карту	побыта	
0507710447,	0682186942

рАбоТА в сТрАнАх ЗАП.евр., скАндин., сшА, 
кАнАдА, иЗр. и др.нА рАЗл. вАкАнсии (сТр-
во, семьи, ферм-во, рыбоконс. и сУдорем. 
ЗАводы, оТели, ресТорАны, сУПермАркеТы, 
рАЗнор. и др.) З/П оТ 25000 до 135000 грн. 
ПроеЗд ЗА сЧеТ рАбоТод. ліц.Ав519114, 
мПсПУ, від 0674394834

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	
строительство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	
50000грн.,	проживание,	страховка	оплачи-
ваются	работодателем,	авиа	в	кредит.	ПП	
Пасифик	Юниверсал	Груп	Украина.	Киев,	
ул.Константиновская,24,	ЛМСПУ	АВ547342	
от	21.11.10р.;	04	0636779150,0954192926

•	Работа в	Черкаській	області	Заробітна	
плата:	5500	грн	+	премія	Чоловіки	та	жінки,	
денні	та	нічні	зміни	Проживання	за	кошти	
підприємства	Вахта	200	годин	(8	год./день,	6	
днів	на	тиждень)	050)3676768,	(063)2638827

•	Работа В'	язальниця.	З/п	до	5000	грн.	Робо-
та!	У	звязку	з	розширенням	в-ва	(шкарпетки)	
терміново	проводиться	набір	співробітників.	
Д/р	необовязковий.	Навчаємо.	093)1341064

•	Работа Взяти	участь	у	програмі	у	якості	
сурогатних	матерів.	Винагорода	до	450	000	
грн.	Укладаємо	нотаріальний	договір.	Безко-
штовне	медобстеження.	Анонімність.	Вік	від	
20	до	34	років.	Наявність	власних	здорових	
дітей.	Ліц.	№	197875	МОЗУ	від	6	червня	2013	
р	097)1358275,	(099)5667579

•	Работа Выпускники	профильных	ПТУ	и	
техникума	МОПС	(	обучение).	График	работы	
и	заработная	плата	при	собеседовании.	
067)1941667,(093)7681905

•	Работа за	кордоном	Гарантована	легаль-
на	робота	у	Польщі	Робота	для	жінок,	сі-
мейних	пар	та	чоловіків,	супроводження	на	
всіх	етапах.	Ліцензіювання	згідно	наказу	
мінсоцполітики.	Наказ	№	715	від	28.04.2017	
тел.:098)7208360	Лілія	(063)1096292	Ірина

•	Работа за	рубежом	-	Бурильщики	О/р	на	
УРБ	2А2	З/п:	25%	от	пробуренного	метража	
Вахта.	Есть	общежитие	Резюме	на	е-mail:	
naim@mskbas.ru	Св-во	№5107746065312	
от	28.12.2010	г	+7(925)8478565

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

•	Работа Зам.	Начальника	виробництва	
запрошується	на	виробництво	тротуарної	
плитки	у	м.Рокитно.	З/п	5000-9000грн	Роз-
возка.	Немісцевим	-	житло	у	гуртожитку.	
097)9500100,(098)9741212

•	Работа Запрошуються	на	роботу	СТУДЕН-
ТИ	на	літній	період.	Потрібні	активні,	комуні-
кабельні,	бажаючі	працювати	люди.	Дружній	
колектив,	графік	роботи	договірний,	висока	
оплата,	щоденний	розрахунок	063)5007987,	
(098)0364445

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

•	Работа Міжнародна	консалтингова	ком-
панія	"Менпауер	Груп"	проводить	консуль-
тації	щодо	працевлаштування	в	Польщі.	
050)4409414

•	Работа Оператор	установки	воздушно-	
плазменной	резки	с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕР-
БЕТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	хорошие	
условия	труда.	З/п	от	6000грн.	Адрес:	г.	Жито-
мир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@
oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300На-
талия

•	Работа Присоеденяйтесь	к	нам!	Пригла-
шаем	на	работу!	Мы	предлагаем:	высокую	
и	своевременную	зароботную	плату,	офи-
циальное	трудоустройство	с	первого	дня.	
Звонить	с	пн-	пт	з	9.00-18.00.	098)2193346

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

•	Работа Требуется	помощник	девушки	
руководителю.	Опыт	работы	не	обязате-
лен	(обучу	сама).	Оплата	до	7000	грн	+	
премии.	Возможны	поездки	за	границу	
096)5731880,(063)5124875

•	Работники склада	(экспедитор	права	
кат.В)	срочно	приглашаются	на	постоянную	
работу.	Г/р	5-ти	дневка,	нормированный.	
Хорошие	условия	работы.	Официальное	
трудоустройство.	З/п	4000грн	050)3122977	
Сергей	Михайлович

•	Работники склада	срочно	требуются	ком-
пании	дистрибьютору.	Смены	-	дневные	и	
ночные.	Склад	-	проспект	Независимости,188	
067)4053278

•	Работница (-ик)	в	тепличный	комплекс	в	
г.	Киев	для	на	сбора,	сортировки,	фасов-
ки	продукции.	Требования:	физ.	здоровые	
,аккуратные.	Предоставляется	бесплатное	
общежитие,	график	работы	5-дневка,	сме-
на	8ч.,	З/П	4000	грн	+	премии	093)6657434	
Надежда

•	рАбочий	нА	геофизичныХ	рАботАХ.	полтАв-
сКАя	обл.	0675545342

•	Рабочий на	предприятие	по	изготовле-
нию	картонных	упаковок	требуется.	Без	
вредных	привычек.	Зароботная	плата	от	
6000грн.	Работа	в	г.Киеве,	р-н	Борщеговки.	
044)4565025,(044)4565113

•	Раздельщик рыбы	(красной	и	белой)	с	
опытом	и	без	опыта	работы	(мужчин	и	
женщин)	приглашает	новое	рыбное	произ-
водство.	З/п	7500-9000	грн.	Киевская	обл.,	
Бориспол.	р-н.,	с.Счастливое.	Предостав.:	
развозка,	вкусные	обеды,	жилье	иного-
родним,	спецодежда.	06757	0665964073,	
0638036907

•	Разнорабочие З/п	до	5000	грн.	Работа!!!	В	
связи	с	расширением	производства	(носки)	
срочно	проводится	набор	сотрудников.	О/р	не	
обязателен.	Проводим	обучение	093)1341064

•	Разнорабочие приглашаются	на	постоян-
ную	работу.	Работа	в	3-и	смены.	З/п	сдельная	
(от	куба	готовой	продукции)	от	8000грн	066
)7520982,(068)1517054,(063)5826719

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

•	Разнорабочий в	цеха	.	Г/р	5/2	или	2/2	при-
глашает	новое	рыбное	производство.	З/п	
7500-9000	грн.	Киевская	обл.,	Бориспольский	
р-н.,	с.	Счастливое.	Предоставляются:	раз-
возка,	вкусные	обеды,	жилье	иногородним,	
спецодежда.	063)8036907,(066)5964073,(06
7)5747418

•	Раскройщик на	швейное	производство	на	
постоянное	место	работы.	(з/п	от	3200грн).	
Г/р	с	8.00-17.00	050)3838801,(093)9048748,
(096)5548178

•	Распиловщик на	продольную	пилу	тре-
буются	на	производство	в	городе	Житоми-
ре.	Зароботная	плата	высокая,	выплаты	
своевременные!	Предоставляем	жилье	для	
иногородних.	097)0300577,(098)6176434

•	Реалізатори запрошуються	в	торгову	ком-
панію,	робота	на	складі	фасованого	товару.	
Навчаємо.	Графік	роботи	і	заробітна	плата	
договірні.	Потрібні	активні,	амбіціозні,	бажаю-
чі	працювати	на	результат.	Можлива	робота	
для	студентів	на	літній	період	050)7702896,	
(098)0364445

•	Регіонал. дистриб`ютор	 франц.аро-
матів	Fleur	parfum.	Вигідні	умови,	віль-
ний	 графік,	 75	 вариантів	 ж/ч	 запахів.	
0990140026;0989489508

•	Резчик металла	на	ножницах	и	прессах	
в	компанию	ООО	Атем	Франк.	З/п	-	8000-
9000	грн.	Работа	в	г.	Житомир	259915	отдел	
кадров

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

•	Різноробочі (підготовка	деревини,	пере-
вантаження,	фасування	деревного	вугілля,	
інші	роботи	на	вугіллевипалювальній	ділянці)	
потрібні	виробн.	в	Рівненс.	обл.	Вахтовий	
метод	-	21-30	кал.днів.	Харчув.	та	прожив.	
забезпечує	підпр-во.	Вартість	вахти	6000-
7000г	068)7167177,	(050)4414946
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•	Сварщик-аргонщик V-VI	разряд	сроч-
но	требуется	на	постоянную	работу.	Г/р	
нормированный.	Официальное	трудоу-
стройство.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
от	8000грн	050)3681381,	(050)4256001

•	Сварщики срочно	требуются	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Киев	в	строительную	
компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Пред-
оставляем	жилье	067)5081459

•	Складальник виробів	Заробітна	плата	сво-
єчасна,	від	4000	грн	Можливий	підвіз	авто-
бусом	тел.:336952	067)4117631,	(067)4117632

•	Слесарь (сверловщик)	с	о/р	на	завод	
ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гарантиру-
ем	хорошие	условия	труда.	З/п	от	6000грн.	
Адрес:	 г.	 Житомир,	 ул.	 Баранова,	 89.	
E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
067)6415300Наталия,429054

•	Слесарь на	грузовое	авто	с	о/р	срочно	тре-
буется	на	работу	в	г.Киев.	Вахтовый	метод	
работы.	З/п	от	10000грн	050)3449727

•	Слесарь срочно	 требуется	на	Жито-
мирский	 механический	 завод.	 З/п	 от	
4800грн	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Чехова,	1.	
067)4108343,(063)2822741

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

•	Слюсар з	ремонту	авто	потрібен	на	постій-
не	місце	роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	
Надаємо	гуртожиток,	вахтовий	метод	роботи	
095)2838221	в/к

•	Слюсар з	ремонту	автомобілів,	тракторів.	
Можливо	без	досвіду	роботи	(навчаємо	в	
процесі	роботи)	067)9708648

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

•	Сметчик срочно	требуется	на	постоянную	
работу.	О/р	желателен.	Обязательно	знание	
программы	АВК	5.	Г/р	нормированный.	З/п	
достойная.	067)2242634Андрей

•	Сортувальник на	пiдприємство.	Енергійні,	
фізично	здорові	люди.	Досвід	роботи	не	обов	
язковий,	надаємо	навчання	за	рахунок	під-
приємства.	Графік	роботи	позмінний.	Гідна	
оплата	праці.	098)8376940

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

•	Сортувальник та	пресувальники	вторси-
ровини	на	підприємство,	що	розвиваеться.	
Робота	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	Можли-
ва	робота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	
без	затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	
місце	для	проживання.	045)7250532відділ-
кадрів,(067)8426544,(09

сроЧно ТребУеТся регионАльный Пред-
сТАвиТель для рАбоТы с людьми и до-
кУменТАми. оформление договоров и 
УслУг По ТериТориАльносТи. ТребовАния: 
ПорядоЧносТь, оТвеТсТвенносТь, ПУнкТУ-
АльносТь, нАлиЧие офисного Помещения, 
оборУдовАния (комПьюТер и инТернеТ 
обяЗ 0957762877

сроЧно ТребУюТся охрАнники. грАфик 
рАбоТы: 15/15 и/или 10/20. оПлАТА: 300грн/
сУТки. ПроЖивАние нА обьекТе. сТАбиль-
нАя З/П, ТрУдоУсТройсТво. месТо рАбоТы: 
киев. Пн-ПТ с 9.00 - 18.00. 098-929-52-80

•	Станочник 4-х	стороннего	станка	на	
предприятие.	Работа	в	г.	Боярка	(Киевская	
обл).	Иногородним	предоставляем	жилье	
0674402321Александр	Викторович

•	Столяр-мебельщик срочно	требуется	на	
фирму	по	производству	мебели.	График	
работы	и	заработная	плата	при	собеседо-
вании	093)7681905,(067)1941667

•	Столяр-станочник Зароботная	плата	
сдельная	067)7685216

•	Стоматолог-терапевт потрібен	в	приватну	
стоматологічну	клініку.	З	бажанням	вчитись.	
Робота	в	команді.	Всі	деталі	при	співбесіді.	
Резюме	на	e-mail:	clinic@clinic-dental.com.
ua	098)1501475

•	Строители на	вахту	в	г.	Харьков.	Одиночки	
или	бригады	до	3-х	чел.	10-ти	час	раб.	день,	
ЗП	от	9	500грн.	Бытовая	зона	для	рабочих,	
хорошие	условия	проживания.	Выдаем	спе-
цовку,	инструмент.	0679083730

•	Строительные рабочие	для	доукомплек-
тации	строительных	бригад.	Без	вредных	
привычек	098)1512382

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

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

•	Стропальщики срочно	требуются	на	посто-
янное	место	работы	в	г.Киев	в	строительную	
компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Пред-
оставляем	жилье.	067)5081459

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

•	Тесляри в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	
висотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	
житло	044)5642263

•	Технолог громадського	харчування	на	ро-
боту	у	супермаркет	«	Колібріс»	м.	Бердичів	
050)4386348

•	Технолог мебели	-	УЧЕНИК,	требуется	на	
мебельное	производство.	График	работы	
5-ти	дневка.	Заработная	плата	-	2	раза	в	
месяц,	уровень	устанавливается	при	собе-
седовании.	096)3232588АллаАнатолиевна

•	Технолог молочного	производства	тре-
буется	на	молзавод	в	Киевскую	область,	
Броварской	р-н.	Жильё	предоставляется.	
З/п	до	20000грн	067)9321469

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

•	Токари на	станки	с	ЧПУ	приглашаются	на	
ЧАО	Маръяновский	стеклозавод.	О/р	обяза-
телен.	С	города	есть	подвоз	до	места	работы.	
З/п	сдельная,	от	6000грн	067)4100469,	
(041)4473337

•	То к а р и  п р и гл а ш а ю т с я 	 н а 	 Ч АО	
Маръяновский	 стеклозавод.	 О/р	 об-
язателен.	С	города	есть	подвоз	до	мес-
та	 работы.	 З/п	 сдельная,	 от	 6000грн	
041)4473337,(067)4100469

•	Токарь срочно	требуется	на	Житомирский	
механический	завод.	З/п	от	6500грн	Адрес:	
г.	Житомир,	ул.	Чехова,	1		063)2822741,	
(067)4108343

•	Торговые представители	с	личным	авто	
срочно	требуются	для	работы	по	Житомир-
ской	области.	Прод.	группа	товара.	З/п	от	
8000грн	098)7021033АлександрНиколаевич

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

•	Торговый представитель	с	личным	авто	
срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	по	городу	и	области.	Г/р	5-ти	дневка,	
нормированный.	Хорошие	условия	работы.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	7300грн	
050)3122977СергейМихайлович

•	Тракторист (фронтальні	навантажувачі)	
на	підприємство,	що	розвиваеться.	Робо-
та	в	м.	Обухов,	Київська	обл.	Можлива	ро-
бота	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	
затримки	2рази	на	місяць.	Надаємо	місце	
для	проживання.	045)7250532відділка-
дрів,(067)8426544,(09

•	Трактористы срочно	требуются	на	сель-
скохозяйственную	фирму.	Беляевский	ра-
йон.	Жильём	и	питанием	обеспечиваем	
067)5585879

•	У м.	Київ	потрібні	ч	/ж	на	фасування-упа-
ковку	одноразового	посуду.	Вахта	15/15;	
30/15.З/п	від-440	грн.	за	зміну	щоденно.	Для	
іногородніх	гарні	умови:	харчування,	жит-
ло,	спец.одяг.	(063)6098552	068)8197275,	
(095)4909254

•	Фармацевт срочно	требуется	в	КП	Фар-
мация	на	постоянную	работу.	Официаль-
ное	трудоустройство.	Оплата	достойная.	
068)9086523Анна

•	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

•	Фасувальники одягу	на	секонд-хенд,	ро-
бота	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	
099)2530892,(098)9399439

•	Фасувальники продуктів	харчування	(	кру-
пи).	Терміново	на	постійну	роботу	потрібні	
активні	бажаючі	працювати	люди.	Офіційне	
працевлаштування.	Г/р:	5-денка,	з	8.00	до	
17.00	.З/п	-	від	виробітку	(від	200	грн	день)	
068)5046708,	485905

•	Формировщица (-ик)	Работа!!!	В	связи	с	
расширением	производства	(носки)	срочно	
проводится	набор	сотрудников.	З/п	до	4000	
грн.	О/р	не	обязателен.	Проводим	обучение	
093)1341064

•	Формовщик для	выполнения	работ	по	про-
изводству	железобетонных	изделий	с	о/р	на	
завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гаранти-
руем	хорошие	условия	труда,	достойную	ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Ба-
ранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.
com.ua	429054,(067)6415300Наталия

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!

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

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

•	Різноробочі на	підприємство	у	зв’язку	
з	розширенням	діяльності	.	Робота	в	м.	
Житомир.	 Гідна	 і	 стабільна	 зарплата	
067)4100715,(096)1926143

•	Робітники в	цех	(розборка	кабелів)	Г/р	з	
8-00	до	17-00	З/п	від	4000	грн	098)4782197

•	Робітники запрошуються	на	виробництво	
тротуарної	плитки	у	м.Рокитно.	Можливо	
без	д/р.	З/п	4000-9000грн.,	відрядна.	Роз-
возка.	Немісцевим	-	житло	у	гуртожитку.	
098)9741212,(097)9500100

•	РОБОТА В	ПОЛЬЩІ.Несложные	сле-
сарские	 работы.Достойна	 зарплата.
Проживание,одноразовое	питание	за	счёт	
работодателя.Помощь	в	подготовке	доку-
ментов.Тел./viber:	+48731444456	e-mail:ilona.
kurdybal@rigit.pl

•	Робота за	кордоном	Безкоштовне	працев-
лаштування	в	Польщі.	Заробітна	плата	від	14	
000	грн	без	досвіду	роботи.	Безкоштовне	про-
живання.	Оформлення	робочої	візи.	Знайде-
мо	роботу	кожному.	Сайт:	www.	immigrantlife.
com.ua.	Звертайтеся:	м.	Житомир,	вул.	В.	
Бердич	097)9220110,(073)9220110

•	Робота офіційно-оформлення	згідно	зако-
нодавства	України.	Стабільно-своєчасний	до-
хід	до	5000	грн.+	премії.	Зручно-різноманітні	
графіки.	Подробиці	на	співбесіді	063)9170134,	
(096)8234438

•	Робота у	Києві!	Потрібні	прибиральники	на	
різні	великі	об`єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000/міс!	
Житло	від	1300/міс.	0969620681,0991226342

•	Робота, Польща:	зварювальники,	електри-
ки,	будівельники,	різнороби,	швачки,	поко-
ївки.	З/П	від	12000	грн.,	rabota-europa.com.
ua.	0968475954

•	Сантехнік у	будівельну	компанію	в	м.	Киє-
ві.	Вміння	читати	креслення	та	працюваети	
із	різними	матеріалами.	Заробітня	плата	
від	12000	грн.	Інагороднім	надається	жит-
ло.	Максим	Олександрович	097)9803381,	
(095)5744549

•	Сборщик корпусной	мебели	срочно	тре-
буется	на	фирму	по	производству	мебели.С	
опытом	работы	на	мебельном	производстве	
093)7681905,(067)1941667

•	Сборщик раздвижных	систем	-	УЧЕНИК,	
требуется	в	мебельный	цех.	Заработная	пла-
та	-	от	3500	грн,	выплата	2	раза	в	месяц.	
График	работы	-	5-ти	дневка	096)3232588	
Алла	Анатолиевна

•	Сварщик (грузовых	авто)требуется	на	по-
стояную	работу.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	
собеседованию.	Хорошие	условия	работы	
067)4126136
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•	Фрезеровщик срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы.	Хорошие	условия	
труда.	Высокая	и	своевременная	выплата	
з/п.	Инагородним	предоставляем	жилье.	По-
двоз	к	месту	работы	за	счет	работодателя.	
0974701101

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

•	Швеи на	швейное	производство	на	посто-
янное	место	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	
8.00-17.00	050)3838801,(093)9048748,(096
)5548178

•	Швея у	відділ	з	продажу	штор	та	гардин.	
З/п	ставка	+	%	(від	2000	до	8000	грн).	Робота	
в	м.	Житомир	096)9826199,	(063)3019912

•	Шиномонтажник потрібен	на	постійне	міс-
це	роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	Нада-
ємо	гуртожиток,	вахтовий	метод	роботи.	
095)2838221в/к

•	Шиномонтажник срочно	требуется	на	по-
стоянное	место	работы	в	г.Житомире(р-н	
Малеванки).	Опыт	работы	обьязателен.	
График	работы	1/1	неделю.	Зароботная	
плата	и	дополнительная	информация	по	
тел	067)5881527,	(093)8201256

•	Шліфувальники виробів	на	виробниче	під-
приємство.	Вахтовий	метод	роботи	30/15.	
Оплата	праці	по	завершенню	вахти.	Надаємо	
житло	(безкоштовно).	Робота	в	м.	Боярка	(Ки-
ївська	область).	096)3979067,(093)6992141

•	Шліфувальники деревяних	виробів.	За-
робітня	плата	відрядна	067)7685216

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

•	Штукатуры бригады	на	машиную	шту-
катурку.	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	
постоянное	место	работы.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные.	Предостав-
ляем	жилье	097)5047905

•	Электрогазосварщик в	автотранспортную	
компанию.	Умение	варить	аргонной	сваркой.	
Робота	в	м.	Житомир	050)4630977,412626

•	Электрогазосварщик на	предприятие.	О/р	
обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	ставка+%	
066)5025144	Андрей

•	Электромонтажники требуются	на	по-
стоянную	работу	в	монтажную	компанию.	
Работа	без	посредников,	официальное	
трудоустройство.	Жильё	предоставляется.	
050)4613318,(095)4522686

2. НеРухомість 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	продАм	 2-Х 	 Ком.Кв . , 	 6 /8 	 этАжей ,	
63м/32м/20м,	г.винницА,	р-н	ближнее	зА-
мостье,	ул.	50-летия	победы.	ценА	590	551	
грн.	0975555755

2.7. Продам будинки в місті 

•	продАм	1-но	этАжный	дом,	г.житомир,	р-н	
мАрьяновКА,	ул.бугАйченКо.	ценА	1	020	942	
грн.	0681414611

2.8. Продам будинки в передмісті 

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

•	продАм	1-но	этАжный	дом,	житомирсКАя	
обл.,	г.брусилов.	ценА	393	701	грн.	0679987465

•	продАм	1-но	этАжный	дом,	житомирсКАя	
обл.,	КоростенсКий	р-н,	с.тычины.	ценА	431	
937	грн.	0635660514

•	продАм	2-Х	этАжный	дом,	житомирсКАя	
обл.,	г.новогрАд-волынсКий.	ценА	1	443	570	
грн.	0935664050

•	продАм	3-Х	этАжный	дом,	КиевсКАя	обл.,	
г.вАсильКов.	ценА	15	748	032	грн.	0503521190

2.9. Продам Частина будинку 

•	Ул. Тютюника,	1/4	часть	частного	дома,	1	
комната	13кв.м.,	кухня	5.1кв.м.,	коридор,	
ванна,	туалет	в	доме,	1,5	соток	земли,	сарай	
деревянный.	0680234708

2.14. Продам Комерційна 

•	Здам/продам кіоск,	24	кв.м,	на	хмельниць-
кому	реч.	ринку	(весільний	ряд),	ринок	"При-
воз",	прохід.	місце.	0677290213,0972254881

•	продАм	производственные	помещения,	
1/1	этАжей,	320м/0м/0м,	винницКАя	обл.,	
г.КАзАтин,	ул.довженКо,	103/22.	ценА	1	574	
803	грн.	0974880765

2.16. Здам в оренду 

•	здАю	 подобово	 1-К ім .Кв . 	 гАрячА	
водА,	 КАбельне	 тб.	 р-н	 АвтовоКзАлу.	
0977228822,0665711000

•	подобово	2-Х	Кім.	Кв.	VIP-КлАсу,	євроремонт,	
в	центрі	містА,	250грн/добА.	виписую	до-
Кументи.	0665711000,0977228822

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 

•	Продам автомобіль	Cheri	Tiggo	на	виплату,	
від	4000	тисяч	гривень.	0679247982

•	Розпродаж нових	автомобілів	ZAZ	,	KIA,	
Chevrolet	від	4000	тисяч	гривень.	0687041288

•	седАн	Mercedes-Benz	s	500,	1997	г.в.,	черный,	
5	л,	384	тыс.Км.	г.Киев.	ценА	208	159	грн.	торг.	
обмен	0974449944

•	Увага! тільки	до	кінця	місяця	нові	автомобілі	
за	пів	вартості.	0978959618

•	универсАл	Volkswagen	Passat	B7,	2014	г.в.,	
Коричневый,	2	л,	161	тыс.Км.;	г.житомир,	ценА	
574	746	грн.	торг.	обмен	0967009075

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 
виробницТвА. 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;	пре-
си	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

•	КомбАйни	зернозбирАльні:	"вольво",	"КлА-

Ас",	"джон	дір",	"мАссей-фергюсон",	буряКоз-
бирАльні,	КАртоплезбирАльні,	прес-підбирАчі,	
нА	зАмовлення	із-зА	Кордону,	можливА	до-
стАвКА	0501849978,	0987421737

•	КомбАйни	КАртоплезбирАльні	"АннА",	прес-
підбирАчі	різниХ	мАроК,	трАКтори	т-25,	т-82,	
плуги	оборотні,	іншА	с/г	теХніКА,	польщА	
0974742211,	0974742272

•	Косарки, грабарки,	підбирачі,	трактори	
МТЗ,	комбайни	зерно-	та	картоплезбиральні,	
копачки,	плуги,	ін.	с/г	техніка,	доставка.	Тел.	
(050)6905983	096)6809590,	(096)9302249

•	Косарки, гребки,	копачки,	сівалки,	гілкопо-
дрібнювачі,	міні-трактори,	мотоблоки,	зерно-
дробарки,	траворізки,	доставка	по	Україні,	
запчастини.	сайт	agrokram.com;	агрокрам.
укр	0980465090,0990465090

•	оригінАльні	зАпчАстини	для	КитАйсьКиХ	мі-
ні-трАКторів	тА	двигунів	"dong	Feng",	"Foton",	
"XIngtaI",	дтз	тА	інші.	www.goagro.coM.ua,	
0982234884,0993734884

•	прес-підбирАчі,	КомбАйни	зернозбирАльні,	
буряКозбирАльні,	КАртоплезбирАльні	тА	ін.,	
можливА	достАвКА,	чАстКове	КредитувАння.	
www.rusteXno.coM.ua,	rusteXno@MaIl.ru.	
(050)9242613,	0505158585,0679040066

•	С/г техніка:	трактори	МТЗ,	Т-25,	прес-
підбирачі,	обприскувачі,	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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	АвтозАпчАстини	зА	гуртовими	цінАми	і	
усе	необХідне	для	Авто	(яп,нім,Корея,КитАй).	
мАгАзин	souz.kh.ua	0956386969,	0966386969

•	АгрозАпчАстини	до	зернозбирАльниХ	
КомбАйнів,	обприсКувАчів,	КосАроК,	прес-
підбирАчів,	КАртоплезбирАльниХ	КомбАй-
нів,	КАртоплесАджАлоК,	КопАчоК,	шини,	
КАмери.	www.agrokoM.In.ua.	(063)9628236,	
0676713553,0992012978

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

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

•	полнАя	и	чАстичнАя	поКрАсКА	Авто,	полнАя	
полировКА	КузовА,	полировКА	фАр,	риХтовКА,	
свАрКА,	ХимчистКА	сАлонА	Авто,	потолКА,	
сидений,	торпедо,	бАгАжниКА	и	нАпольно-
го	поКрытия.	предпродАжнАя	подготовКА	
Авто.	АвтомойКА	-	КомплеКснАя,	восК,	мойКА	
двигАтеля.	0734141999пАвел

4. будматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	До-
ставка	а/м	ЗИЛ.	0677905739,447067

•	продАм	песоК,	бут,	щебень,	отсев,	дровА,	
землю,	глину,	перегной,	подшивКА.	до-
стАвКА	строймАтериАлов,	вывоз	мусорА.	
0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	строительство	деревянныХ	домов,	бе-
седКи,	сАдовАя	мебель.	всё	для	обрАботКи	
деревА.	офис-мАгАзин	"деревянный	двор",	
ул.	 КосмонАвтов,	 11	 www.doMoy.In.ua	
0678318425,0667373030

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

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

ПП фонТАн: бУріння, ремонТ, ТАмПонАЖ 
свердловин нА водУ, монТАЖ нАсосного 
облАднАння. 0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

•	Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	су-
часні,	прості.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	
www.frezer.com.ua	0961059178,	0473631062

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	
Теплоакумулятори.	Від	виробника.	Достав-
ка	по	Україні.	Найкраща	ціна	без	посеред-
ників.	http://termico.com.ua,	(050)3292211	
0673292211,	0933292211

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

кредиТ до 500000 гривен, до 10 леТ, Под 15-
20% годовых. индивидУАльный Подход к 
кАЖдомУ ЗАемщикУ. л.нбУ№92 оТ 10.10.11. 
консУльТАция По 0992845630, 0974536752
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0412-33-70-12, 067-410-81-37

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

кредиТ до 500000 гривень, до 10 років, 
Під 15-20% ріЧних. індивідУАльний Підхід 
до коЖного ПоЗиЧАльникА. л.нбУ№92 від 
10.10.11. консУльТАція ЗА Тел.: 0992845630, 
0974536752

•	позиКА	з	мінімАльним	пАКетом	доКументів.	
прАцюємо	з	усією	уКрАїною	0505730709,	
0677192830

ПривАТний ЗАйм. ПоЗики від 10.000 до 
3.000.000 грн. ЧереЗ ноТАріАльне оформ-
лення Під 35% ріЧних. вигідно, ПросТо, 
реАльно. 0956910963,0988068438

6.13. Ремонт техніки 

ремонТ холодильників, ЗАмінА комПлек-
ТУюЧих, ЗАПрАвкА. якісТь, гАрАнТія. виїЗд 
По облАсТі. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

•	Антени	супутниКові.	більше	100	КАнАлів.	
підКлючення	по	житомиру	тА	облАсті.	гАрАн-
тія,	обслуговувАння,	прошивКА	тА	ремонт.	
м.житомир,	вул.вітруКА	17б.	сц	полісся	net.	
0963607722,0933129393,449131

•	Наркологічна клініка	"Доктор	Благо	Плюс"	
в	Одесі	проводить	лікування	метадонової,	
героїнової	залежності	і	алкоголізму.	Імплан-
тація	нарко-	і	алкоблокаторів,	робота	з	пси-
хологом.	Ліц.	АВ	№	567544	від	28.10.2010р.,	
МОЗУ.	www.centerblago.com.ua	0487023424

•	Робоча польська	віза	за	собівартістю.	
Гарантія.	Запрошення,	страхівка,	анкета.	
Чеська	робоча	(сезонна)	віза	0677323993,	
0500801561

8. РіЗНе 

8.11. Промислове обладнання. Продам 

•	Повний комплект	обладнання	мінізаводу	для	
вир-ва	шлакоблоку:	прес	шлакоблочний,	прес	
полублоків,	трансп.обладнання,	т.п.	0675669709

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

кУПУємо відходи Плівки ПолієТи-
ленової, ПлАсТмАси ТА мАкУлАТУрУ. 
0505580047,447919

•	Купуємо	ХолодильниКи,	прАльні	мАшини,	
плити,	телевізори,	Компютери,	монітори	
тА	іншу	побутову	тА	Компютерну	теХні-
Ку.	стАру	Або	не	прАцюючу.	сАмовивіз.	
0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

•	втрАчено	студентсьКий	КвитоК	номер	
30112067	видАний	університетом	ждту	нА	

Установка ГБО
4-го покоління.
Ціна 6300 грн.

Тел.: 097-375-37-01

ім'я	мАКАренКо	лілія	олеКсАндрівнА,	Хто	знА-
йде	зАтелефонуйте	зА	номером	0983353045

8.23. інше. Продам 

•	зАдля	успіХу	вАшого	зАКлАду!	ясКрАві,	
яКісні,	вишуКАні,	вигідні!	пАперові	тА	плАс-
тиКові	стАКАни,	КришКи,	трубочКи,	мішАлКи.	
КАвА,	тА	все	до	неї:	сиропи,	топінги,	зефір.	
PetroVka-horeca.coM.ua	0674697103віКтор.

•	Куплю пожежні	мотопомпи	МП-800,	насос	
ПН-30,-40).	Електродвигун	1-18	кВт,	Верста-
ти.	Тиски.	Патрони.	Фото:	sky85593@gmail.
com	0964180586

8.24. інше. Куплю 

•	Куп. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	Раді-
олампи	ГУ,	ГИ,	6н,	6ж,	6п,	в	т.ч.	індикатор-
ні.	Контактри.	Реле.	Вакуум.конденсатори.	
0979902807

•	Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	
также	другую	филателистическую	продук-
цию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

•	Куплю	нАтурАльні	янтАрні	буси	від	500	до	
1500	грн.	зА	1	грАм,	КорАлові	буси.	А	тАКож	
стАровинні	іКони,	КАртини	до	1990	р.,	Книги	
до	1917	р.	тА	інші	предмети	стАровини,	для	
влАсної	КолеКції.	0503466068

•	Куплю фризер	 для	 мороженого.	
0663393634

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чоботи	хро-
мові,	бурки,	нагороди,	значки,	янтар,	зуби	ка-
шалоту,	бівень,	сервізи,	картини.	0683345254

•	Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	
твердих	та	м'яких	порід	деревини	0981554242

•	Постійно закуповуємо	паливні	брикети	
"Піні-Кей",	самовивезення,	упаковка	біг-бег	
або	пакети	0981554242

Срочно продам лечебную
кровать

Тел.: 0674103972, 0965659566

"CERAGEM" CGM-M3500. 
Цена договорная.

Послуги 

Т.: 097-791-28-97

екскаватора, автокрана, 
автовишки, самоскида.
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гороскоп	на	тиждень	28	червня	-	4	липня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

пров. львівський, 3а,
г/р з 10:00 до 00:00

0412-55-05-51,
068-289-44-90,
073-438-54-77

Ресторан
«Замковий»

вул. Кафедральна, 7
г/р з 10:00 до 23:00

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

м-н Корольова, 11
г/р з 10:00 до 22:00 (067) 357-36-25

Кафе
«Тераса»

с. Станишівка,
вул. Шевченка, 126
г/р з 10:00 до 23:00

(096) 015-17-78
(063) 108-29-39

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

вул. Старовільська, 29
г/р з 10:30 до 22:00

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

(067) 752-09-86
(063) 862-49-20

Ресторан
«ArtBurger»

майдан Перемоги, 12
г/р з 8:30 до 23:00

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

46-63-39
(063) 351-81-77

Кафе
«Таймир»

вул. Ватутіна, 11
г/р з 11:00 до 23:00

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

вул. В. Бердичівська, 55
г/р з 10:00 до 22:00

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

Майдан Соборний, 7/1
г/р з 9:00 до 22:00

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

вул. Перемоги, 55
г/р з 11:00 до 24:00

42-49-94
(063) 189-28-58

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

(063) 192-01-72
(096) 982-37-11

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

41-89-96
(063) 533-03-00

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

При замовленні 2-ох
келихів пива "Бад" - 3-ій

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

вул. В. Бердичівська, 28/1
г/р з 10:00 до 22:00 

(073) 440-67-00
(096) 440-67-00

ОВЕН
Надзвичайно успіш-

ний тиждень, якщо не 
лінуватись, бути сумлін-

ними й пунктуальними та дово-
дити до кінця розпочате. Імовірні 
дрібні конфлікти з керівництвом.

ТЕЛЕЦЬ
Результатом пора-

дують ділові зустрічі, а 
необхідна інформація та мате-
ріальне забезпечення прийдуть 
вчасно.

БЛИЗНЮКИ
Фортуна буде до вас 

прихильною. Ви опи-
нитеся в потрібний час у потріб-
ному місці, і те, що здавалося 
великими труднощами, вирі-
шиться без особливих зусиль.

РАК
Зараз важливо зо-

середитися на одній, 
дуже важливій для вас справі, 
і тоді ви з легкістю подолаєте 
всі інші перешкоди.

ЛЕВ
На роботі можливі 

якісь проблеми, але 
згодом все владнається, і змі-
ни можуть навіть виявитися 
вигідними для вас.

ДІВА
Ви будете потрібні 

всюди і всім – і на ро-
боті, і вдома, і батькам, і дітям, 
і близьким друзям та давно за-
бутим знайомим.

ТЕРЕЗИ
Постарайтесь цього 

тижня не лінуватися й 
не спізнюватися – вас 

оцінюватимуть за пунктуаль-
ністю та відповідальністю.

СКОРПІОН
Цього тижня, щоб 

підготувати фунда-
мент для майбутньо-

го успіху, мусите добре пра-
цювати, проявляти у всьому 
активність.

СТРІЛЕЦЬ
Гарний час для роз-

мови з начальством, 
можна обговорити ваші ідеї та 
пропозиції. У вихідні ви будете 
у центрі уваги.

КОЗЕРІГ
Чим тихіше і спо-

кійніше проведете ви 
цей тиждень, тим сприятли-
вішим буде ваше найближче 
майбутнє.

ВОДОЛІЙ
П р о с у в а н н я  в 

кар’єрі багато в чому 
залежатиме від вас. З’явиться 
можливість досягти значних 
успіхів і у справах особистих.

РИБИ
Цього тижня зможе-

те багато чого досягти. 
Головне – не боятися 

труднощів та підступів недо-
брозичливців. 

Гірське царство 
Карпат є унікальним 
не тільки завдяки сво-
їй мальовничій перво-
зданній природі, а й 
безлічі цікавих фактів, 
які мало кому відомі.

● Якщо побажаєте провести 
відпочинок в Карпатах на найбіль-
шому високогір’ї, то ваш шлях – 
до села Віпчина (Чернівецька об-
ласть). Воно знаходиться на висоті 
тисяча сто метрів над рівнем моря. 
Тут ви опинитеся на піку неймо-

вірної краси величних гір.
● Вперше геологічну карту 

в нашій країні вчені склали саме 
з території Карпат у 1809 році.

● Найвища залізнична стан-
ція в Карпатах – вокзал «Бескид», 
який височить над рівнем моря 
на 790 метрів.

● У Карпатах, виявляється, є 
музей лісу, який працює в селі Усть-
Чорна. У ньому можна познайоми-
тися з експозицією, що розповідає 
про професії лісорубів. Крім того, 
відвідавши цей унікальний заклад, 
ви побачите колекцію транспорту, 
призначеного для лісових робіт.

● Ще одним дивовижним фак-

том про Карпати є те, що в одному 
з мальовничих куточків Тячівського 
району є по-справжньому казкове 
місце – печера з прозорими стінами. 
Це карстова печера, яка була сформо-
вана в юрський період у вапнякових 
породах і утворена 2-ма камерами, 
розташованими перпендикулярно 
одна до одної. Стіни камер вкриває 
молочно-білий прозорий кальцит 
і зелені патьоки. Все це нагадує ві-
зерункові квіти з каменю, про які ми 
колись читали в казках.

● Найвищим деревом у Кар-
патах є 140-річна європейська мо-
дрина. Вона була зрубана в Рахові 
і мала висоту 54 метри.

цікаві факти про карпати

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

здійснює підготовку фахівців з вищою освітою за
освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст

за спеціальністю "Музичне мистецтво".

- фортепіано
- оркестрові струнні 
інструменти
- оркестрові духові та 
ударні інструменти
- народні інструменти
- спів
- хорове диригування
- теорія музики

Житомирське
музичне училище
ім. В. С. Косенка

050-673-19-63,  093-811-25-99

e-mail:     zhmukos@meta.ua
Адреса: 10014, м. Житомир,
                  вул. Пушкінська, 28

0412-22-84-35, 0412-22-85-30
0412-22-96-11

Акредитовані освітні програми
спеціалізацій:

Термін навчання - 3 роки 10 місяців.
Приймаються особи, які мають 
базову (9 кл.) або повну (11кл.) 
загальну середню освіту.
Вступники з повною загальною 
середньою освітою надають 
сертифікат незалежного оцінювання 
з української мови та літератури 
базового рівня.
Всі вступники зараховуються за 
результатами творчих конкурсів.

 

(0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47        kinoukraina.zt.ua

Трансформери: 
Останній лицар
Жанр: бойовик, фантастика
Після битви в Гонконзі Оптимус Прайм сти-

кається з новою загрозою, з якою він не може 
боротися поодинці. Таким чином, він повинен 
шукати нових союзників, щоб врятувати Землю 
і Всесвіт. У той час як Оптимус залишає Землю, 
Бамблбі, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, Трейлбрекер, 
Блёр і Діноботи намагаються перешкодити Галь-
ватрона побудувати космічний міст, щоб він не 
зміг принести на Землю велику небезпеку. У той 
же час люди відновлюють створення Трансфор-
мерів, щоб допомогти автоботів.

Безсоромна мандрівка
Жанр: бойовик, комедія
У тридцятирічної Емілі радість – вона 

разом з бойфрендом незабаром летить в Ек-
вадор. Дівчина так думала до того моменту, 
поки хлопець її кинув. Тепер розбита Емілі 
шукає собі нового компаньйона для подоро-
жі, яким стала її мама Лінда. Сімейство поле-
тіло відпочити разом вперше за довгий час. 
Експресивна й активна Емілі з обережною 
і боязкою Ліндою – повні протилежності. 
Та й відпочинок їм не дали провести спо-
кійно – жінок викрали.  Жінки або знайдуть 
щось спільне між собою і виберуться, або 
залишаться в полоні до смерті.

Баранівський професійний  ліцей
ОГОЛОШУЄ ПРИЙОМ УЧНІВ 

НА 2017 – 2018 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

АДРЕСА  ЛІЦЕЮ: 12700, Житомирська область, м. Баранівка, вул. Звягельська, 77
                    Тел./ факс (0244) 3 -15 – 09.  Web: bpl.16mb.com

кваліфікованих робітників на базі базової 
загальної середньої освіти з отриманням повної 
загальної середньої освіти (9 кл.) з терміном 
навчання 3 роки за професіями:

- столяр будівельний, тесляр;
- штукатур, лицювальник-плиточник, маляр;
- електрогазозварник, слюсар-ремонтник;
- тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва.
На  базі повної загальної освіти (11кл.) за 

професіями:
- тракторист-машиніст сільськогосподарського 

виробництва з терміном навчання  8 місяців;
- електрогазозварник, з терміном навчання 10  

місяців.
Навчання в ліцеї безкоштовне.
Всі учні, які навчаються в ліцеї, отримують 

стипендію, забезпечуються гуртожитком і 

харчуванням. Час навчання в ліцеї зараховується в 
трудовий стаж. 

Для вступу до ліцею слід подати особисто на ім'я 
директора заяву про прийом до ліцею з зазначен-
ням обраної професії та такі документи:

- документ про освіту в оригіналі;
- медичну довідку встановленого зразка;
- свідоцтво про народження;
- 8 фотокарток розміром 3х4 см.;
- довідка з місця проживання та склад сім'ї.
Особисто пред'явити паспорт, документ щодо 

військової повинності. 
Ліцей  також  проводить   навчання  фізичних  

осіб  за  угодами (платна форма навчання), які  
бажають  отримати  Свідоцтво  тракториста-маши-
ніста  державного  зразка.

Прийом документів проводиться  до 25 серпня 
2017року.

ЛІЦЕЙ ГОТУЄ ЗА ДЕРЖАВНИМ ЗАМОВЛЕННЯМ

Початок занять 1-го вересня 2017 року

КВНЗ «Бердичівський медичний коледж»
Житомирської обласної ради

оголошує набір студентів на 2017 - 2018 навчальний рік на денну форму навчання  
за державним замовленням та на умовах контракту

Спеціальність Перелік вступних екзаменів

«Лікувальна справа»
кваліфікація — фельдшер

Українська мова (тестування)
Біологія (тестування)

«Сестринська справа»
кваліфікація — медична сестра

Українська мова (тестування)
Біологія (тестування)

«Стоматологія ортопедична»
кваліфікація — зубний технік

Українська мова (тестування)
Творчий конкурс (ліплення)

Прийом документів з 1.07.17 р. по 14.07.17 р.

Вступні екзамени з 15.07.17 р. по 22.07.17 р.

Спеціальність Перелік конкурсних предметів
(сертифікат УЦОЯО)

«Лікувальна справа»
кваліфікація — фельдшер

Українська мова та література
Біологія

«Сестринська справа»
кваліфікація — медична сестра

Українська мова та література
Біологія

Прийом документів з 12.07.17 р. по 08.08.17 р.

Для вступників на основі 
базової загальної середньої освіти (9 класів)

Для вступників на основі 
повної загальної середньої освіти (11 класів)


