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Нові питання до іспиту з Пдр.  
а що змінилося?   

Поки 12 під’їздів не можуть об’єднатись в 
ОсББ, один з них «мокне» під дощами

оптимізація 
навчальних 
закладів:  
кому вигідно  
і чому люди проти?

Завдяки реформуванню лише інтер-
натних закладів Житомирщини щороку 
вдасться економити близько 64 мільйо-
нів гривень. Батьки ж бояться, що влада 
залишить дітей напризволяще. с. 7
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У четвер, 6 липня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться двадцять третє засідання «Клубу 
експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Про підсумки сесії, 
яка, нарешті, відбулася».

У ході засідання експерти та гості студії обговорять наступні питання:
– Чого прагнули представники  «Айдару» у ході підготовки та під час засідання 

сесії Житомирської міської ради і яким чином були враховані їхні вимоги та заяви?
– Які рішення стосовно діяльності органів виконавчої влади були ухвалені де-

путатами 4 липня 2017 року?

– Які висновки щодо діяльності Житомирської міськради можна зробити у ході 
кількаразових спроб провести сесію Житомирської міської ради?

– Чому під час сесії 4 липня 2017 року депутати у черговий раз відмовились 
розглядати питання про кадрові зміни серед заступників Житомирського місь-
кого голови?

Переглянути трансляцію можна тут:

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

Національна гвар-
дія України стала 
першим військовим 
формуванням, де 
впровадили інститут 
капеланів.

Про це повідомляє прес-
служба Міністерства внутрішніх 
справ.

Священнослужителів, які 
претендують на посади капела-
нів у Нацгвардії, навчатимуть 
основам тактичної медицини, 
вони також візьмуть участь у за-
няттях зі взаємодії психологів 
і капеланів під час виконання 
гвардійцями бойових завдань 
в екстремальних умовах.

Відповідно до вимог, щоб стати 
капеланом, священикам необхідно 
знання української мови, кілька 
років служби в пастві і рекоменда-

ція від духовного старшини.
Повідомляється, що вже 38 вій-

ськових священиків підписали тру-
дову угоду і є працівниками НГУ.

Кабінет міністрів 
України схвалив зако-
нопроект Міністерства 
фінансів України, який 
дасть можливість уник-
нути відповідальності 
підприємцям, які не 
подали вчасно звітність 
через хакерську атаку.

Про це під час засідання уряду 
заявив Прем’єр-міністр України 
Володимир Гройсман.

«У нас є ще одна проблема, яку 
ми маємо врегулювати дуже корот-
ким законом. У нас були відповідні 
програмні збої від хакерської атаки, 
які призвели до того, що вчасно біз-
нес не зміг подати звітність і за все 

це зараз передбачається відпові-
дальність. Тому ми будемо вносити 
як невідкладний короткий закон, 
який дасть можливість уникнути 
цієї відповідальності всім тим, хто 
внаслідок хакерської атаки, яка про-

йшла по Україні та всьому світу, не 
зміг вчасно подати свою звітність,» – 
сказав Володимир Гройсман.

Законопроект дає можливість 
таким підприємцям подати звіт-
ність до 15 липня 2017 року.

Анастасія Кузьмич

Сесія житомир-
ської міськради 4 лип-
ня почалася з вимоги 
депутата Любові Цим-
балюк до міського 
голови Сергія Сухом-
лина вибачитися за 
попередню сесію, яку 
скасували буквально 
за годину до початку.

За її словами, депутати при-
йшли і були готові працювати, 
тож Сергій Сухомлин має виба-
читися перед депутатами та гро-
мадою за рішення, які не були 
прийняті. Сухомлин заявив, що 
не міг вчинити інакше.

Як пояснив міський голова, 

минулого вівторка, 27 червня, лу-
нала інформація, що сесія була 
скасована у зв’язку з відсутністю 
кворуму. Насправді ж кворум був.

«Була отримана інформація 
про наміри представників окре-
мих громадських політичних 
структур 27 червня 2017 року 
спровокувати на черговій сесії 
Житомирської міської ради силове 
протистояння з політичними опо-
нентами, вчинення фізичного опо-
ру представникам поліції, а також 
вдатися до інших порушень гро-
мадського порядку тощо», – про-
цитував лист зі СБУ мер. З огляду 
на це сесія була перенесена.

За тиждень, 4 червня, на сесії 
міськради зареєструвалися 32 де-
путати. Правоохоронці чергували 
при вході, на першому та другому 
поверхах. Очільник поліції області 
В’ячеслав Печененко пояснив, що 
посилений контроль з боку право-
охоронців викликаний гучними 
заявами активістів про намір за-
блокувати роботу сесії міськради.

Анастасія Кузьмич

Міська рада спільно 
з обласною радою фі-
нансують встановлен-
ня у Житомирі мемо-
ріалу Небесної Сотні.

На благоустрій території для 
встановлення пам’ятного знаку 

Героям Небесної Сотні з місько-
го бюджету виділять 250 тис. грн. 
Відповідне рішення було прийня-
те на сесії 4 липня. Як зазначив 
міський голова Сергій Сухомлин, 
попередньо планувалося виділити 
400 тис. грн.

Загальний кошторис складає 
1 млн 100 тис. грн. Обласна рада, 
на фасаді якої буде встановлено 
меморіал, виділить з регіонально-
го бюджету близько 750 тис. грн.

Попередньо міськрада вже ви-
діляла на цей проект 350 тис. грн.

У нацгвардії  
ввели інститут капеланства

нства

КМУ схвалив законопроект  
про скасування відповідальності 
бізнесу за невчасну звітність 
через хакерську атаку

Сухомлин пояснив, 
чому насправді 
скасував попередню 
сесію міськради

на пам’ятник Героям 
небесної Сотні  
у Житомирі міськрада 
виділить 250 тисяч грн
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Житомирські  
депутати виділили  
640 тисяч грн на люки

Родині загиблого на 
Донеччині полковника СБУ 
хочуть виділити житло

Європарламент проголосував 
за додаткові торговельні 
преференції для України

Європейський парламент 
у вівторок, 4 липня прого-
лосував за надання Україні 
додаткових торговельних 
преференцій.

«За» проголосували 566 депутатів, 
«проти» – 96.

«Ми досягли згоди під час тріалогу, 
тому що Україна розраховує на нашу 
підтримку. Ми маємо пам’ятати, що 
український уряд намагається впрова-
джувати реформи на тлі наслідків від 
нелегальної агресії Криму, а також вій-
ськового конфлікту на сході, спровокова-
ного Росією. Надаючи нові преференції, 
ми хочемо підтримати продовження 
реформ і надати поштовх для збільшен-
ня обсягів торгівлі», – сказав доповідач 
з українського питання євродепутат 

Ярослав Валеса.
Відповідно до досягнутих домовленос-

тей, квоти на томати, пшеницю, кукурудзу 
та мед будуть збільшені, але не у тому 
обсязі, як раніше це пропонувалося Єв-
ропейською комісією, сечовину з пропо-
зицій виключено.

Зокрема, встановлені наступні річ-
ні квоти: для меду – 2,5 тис. тон, тома-
тів оброблених –  3 тис. тон, пшени-
ці – 65 тис. тон, кукурудзи – 625 тис. тон, 
ячменю – 325 тис. тон.

Преференції будуть введені на строк до 
трьох років, у якості доповнення до Угоди 
щодо поглибленої та всеохоплюючої зони 
вільної торгівлі.

Ухвалене Європарламентом рішення ще 
має бути затверджене Радою ЄС.

В Україні розраховують на початок 
дії тимчасових автономних торговельних 
преференцій Європейського Союзу для 
України восени.

На сесії Житомирської 
міськради 4 липня «проси-
ли» 2,6 млн грн на закупівлю 
люків, але депутати «розще-
дрилися» лише на 640 тис грн.

«Ми зібрали інформацію у всіх ЖЕКів, 
ЖБК та ОСББ. Зараз на території міста від-
сутні 1 600 люків і решіток. Коли ми пе-
ревірили, то виявилося, що люки наших 
комунальних підприємств відсутні на суму 
1 млн 15 тисяч гривень», – повідомив на се-
сії начальник управління комунального 

господарства Олександр Марцун.
Для закупівлі люків КП «Житомирво-

доканал» наразі потрібно виділити 640 тис. 
грн. Решта коштів закладені в Програмі бла-
гоустрою та розвитку комунального госпо-
дарства міста Житомира на 2016–2018 роки.

Також відсутні люки й інших установ. 
З огляду на це ПАТ «Укртелеком», Жито-
мирському РЕМу та ПАТ «Житомиргаз» 
підготовані листи з приводу невиконання 
своїх обов’язків щодо утримання люків. По-
годжувальна рада рекомендувала управлін-
ню комунального господарства звернутися 
до правоохоронних органів, прокуратури 
та СБУ з цього приводу.

Дмитро Соколов

Під час сесії міськради 
4 липня міський голова 
Сергій Сухомлин повідомив 
про рішення виділити квар-
тиру родині службовця СБУ 
Юрія Возного, який загинув 
27 червня на Донеччині.

Як повідомив Сергій Сухомлин, вчора, 
3 червня робоча група одноголосно прого-
лосувала за виділення 3-кімнатної квартири 
площею 125 кв м на «Тетерівському Бульва-
рі» частково коштом інвесторів. За словами 
мера, якщо потрібно буде доплатити – це 
питання винесуть на сесію міської ради.

Довідково: Полковник СБУ Юрій Віта-

лійович Возний загинув 27 червня у Кос-
тянтинівському районі на Донеччині. За 
попередньою версією причиною загибелі є 
підрив автомобіля. У загиблого залишилися 
батьки, дружина, троє дітей: дві дівчинки 
2004 і 2010 року народження та хлопчик, 
якому лише 1,5 місяця.
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Міський транспорт: 
ефективний  
чи недолугий?
Друга частина

Про безкоштовний 
громадський транспорт
У місті Таллінн у 2013 році для його 

мешканців проїзд у громадському 
транспорті зробили безкоштовним. 
Ті, хто не зареєстрований у місті, 
оплачують повну вартість проїзду.

До запровадження безкоштов-
ного проїзду бюджет Таллінна ком-
пенсував 70% витрат на громад-
ський транспорт. Вартість квитка, 
відповідно, покривала лише 30% 
економічної вартості проїзду.

Функціонування громадського 
транспорту у Таллінні коштувало 
53 млн євро, з яких місто компенсу-
вало 36 млн. Ще 12 млн надходило 
за продаж квитків зареєстрованим 
жителям міста та 5 млн від продажу 
квитків гостям столиці.

Після запровадження безкоштов-
ного проїзду, видатки з бюджету 
на транспорт збільшилися з 36 до 
48 млн євро. А надходження до бю-
джету зросли на 14 млн євро. Тобто 
місто не лише окупило додаткові 
транспортні витрати, а й отрима-
ло прибуток. Це стало можливим 
завдяки тому, що незареєстровані 
мешканці почали масово реєструва-
тися у Таллінні, відповідно, сплачу-
вати податки до міського бюджету. 
За три роки кількість зареєстрова-
них мешканців міста збільшилася 
з 416 тис. до 440 тис. Активність 
у місті збільшилася, люди почали 
частіше їздити, значно зросла діло-
ва активність міста. Водночас змен-
шилася автомобільна активність, на 
дорогах стало менше автомобілів, 
що, у свою чергу, зробило громад-
ський транспорт ще швидшим.

У жодному європейському місті 
громадський транспорт не є при-
бутковим для міста, бюджети по-
кривають 50–70% вартості поїздки.

Про Житомир
У Житомирі є громадський тран-

спорт. Яким би він не був, але він є, 
і на цьому позитив закінчується. Ко-
мунальний транспорт Житомира за 
останні роки почав працювати краще, 
ніж тоді, коли робилося все можливе, 
щоб ТТУ припинило своє існування.

Позитивом є збільшення кількості 
тролейбусів, а також початок пере-
ходу на систему електронного квитка. 
Хоча реформи у тому, що кондуктори 
замість пачки талонів почали корис-
туватися валідаторами, особисто я не 
бачу. Можливо, це лише початок чо-
гось великого, або кінець.

Кінець другої частини.

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

нові питання до іспиту  
з Пдр. а що змінилося?

Анастасія Кузьмич

З 1 липня житоми-
ряни, котрі бажають 
отримати водійське 
посвідчення, скла-
датимуть іспити за 
новими екзамена-
ційними питаннями 
з ПДР. Що змінилося 
і чого очікувати від 
нововведень майбут-
нім водіям?

Нові екзаменаційні питання 
зі знань Правил дорожнього руху 
днями презентував Головний сер-
вісний центр МВС. Саме за цими 
питаннями з 1 липня складатимуть 
іспити для отримання посвідчення 
водія. У ГСЦ переконують: віднині 
люди не стикатимуться з такими 
проблемами як невідповідність 
питання категорії, низька якість 
зображення на ілюстративних ма-
теріалах до питання, наявність двох 
правильних відповідей, складні або 
заплутані формулювання.

«У нових тестах питання ак-
туалізували, виправивши їх від-
повідно до сучасної ситуації на 
дорогах, більше уваги приділи-
ли практичним навичкам, котрі 
знадобляться майбутнім водіям 
під час керування транспортним 
засобом, – пояснює начальник Го-
ловного сервісного центру МВС 
Владислав Криклій. – Окрім цього, 
питання згрупували відповідно до 
категорій водійського посвідчен-

ня. Таким чином, водіям легкових 
автомобілів, наприклад, не дове-
деться відповідати на питання, 
пов’язані з управлінням автобусів 
чи вантажівок».

За словами Владислава Кри-
клія, питання тесту будуть зорі-
єнтовані на те, щоб людина, яка 
вивчила правила дорожнього 
руху, могла із легкістю відповісти 
на них. До кінця поточного року 
також заплановано впровадження 
посиленого контролю над про-
цесом складання іспитів – фото 
та відеофіксації.

Що стосується часу тестуван-

ня та обсягу завдань, то тут змін 
не відбулося – тест триватиме 20 
хвилин і складатиметься з 20 пи-
тань, що обираються системою 
рандомно (випадково), тож завчи-
ти екзаменаційний білет не вийде. 
Тест обов’язково містить питання 
за 4 тематичними категоріями: 
10 питань із правил дорожнього 
руху, 4 питання з будови та екс-
плуатації транспортних засобів, 
4 питання з основ безпеки руху 
та 2 питання з надання першої 
медичної допомоги.

Ми поцікавилися у практика, 
заступника директора автошколи 

«Меблевик» Євгена Ярмолюка, як 
він оцінює всі ці нововведення.

«Єдине, що змінилося – це 
картинки, вони стали якісніши-
ми. Система приймання іспитів 
абсолютно не змінилася. Поділ 
за категоріями теж був. Щоправ-
да, раніше було 110 білетів по 20 
питань, а тепер їх стало значно 
більше. Фокус в тому, що дуже ба-
гато питань, які в принципі не по-
трібні», – пояснює Євген Ярмолюк.

На думку викладача, в Україні 
реформи не спрощують життя 
громадян і слугують здебільшого 
для «відмивання» грошей.

«Змінилося тільки те, що ко-
мусь за цю розробку білетів і змі-
ну програмного забезпечення за-
платили велику суму грошей. Все 
ускладнюється до такої межі, щоб 
людина свідомо, як тільки перед 
нею постає проблема, шукала 
вихід з цього положення. Ну, ви 
розумієте, про що я, – іронізує Єв-
ген Ярмолюк. – Також я дивився 
презентацію нових екзаменацій-
них питань на двох каналах по 
двом різним сервісним центрам. 
В ефірі працівники сервісного 
центру не змогли вирішити ці 
тести. Я вважаю, що це все одно, 
що лікар не знатиме назв ліків. 
Ось вам і відповідь на питання – це 
була оптимізація для людей чи 
для “сірих” схем» – розмірковує 
заступник директора автошколи.

Уже зовсім скоро перші «щас-
ливчики» випробують нові тести 
і зможуть показати рівень своєї 
готовності взятися за кермо. Ну 
а ми зможемо порівняти статис-
тику – наскільки полегшиться чи 
все ж ускладниться шлях до отри-
мання водійського посвідчення.
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Поки 12 під’їздів не можуть 
об’єднатись в ОСББ, один  
з них «мокне» під дощами

Анастасія Кузьмич

Суботня злива 
1 липня обернулася 
для мешканців од-
ного з під’їздів бу-
динку на проспекті 
Миру, 19 на справжнє 
стихійне лихо – вода 
з дев’ятого поверху 
лилася аж до першо-
го, заливаючи на сво-
єму шляху квартири 
та електрощитові. На 
щастя, цього разу обі-
йшлося без жертв.

Як розповіла депутат міської 
ради Ірина Ярмоленко, в суботу, 
1 липня до неї звернулися мешкан-
ці одинадцятого під’їзду будин-
ку за адресою проспект Миру, 19, 
квартири яких буквально заливало 
дощовою водою. І якщо кварти-
ри постраждали у мешканців 
з сьомого до дев’ятого поверху, то 
електрощитові мокли на сходових 
клітинах усіх дев’яти поверхів.

За словами мешканців «про-
моклої» багатоповерхівки, ця си-
туація повторюється вже третій 
рік поспіль.

«Це відбувається вже не пер-
ший раз. Як тільки йде сильна 
злива – постійно таке. Не знаю, 
в чому причина, але вся вода, яка 
має збиратися з дев’ятого повер-
ху, лилася через щитові на сходові 
клітини, – розповідає мешканка 
одинадцятого під’їзду будинку 
№ 19 Наталія. – На четвертому 
і на шостому поверхах “іскрило” 
і позагорялися лічильники. Тіль-
ки сьогодні (3 липня – прим. ред.) 
в деяких квартирах електрик зміг 
полагодити світло, тому що все 
було мокре. Ми відкривали щи-
тові, щоб вони просохли».

Найбільших збитків зазнали 
мешканці верхніх поверхів.

Мешканка багатоповерхівки 
Світлана розповідає: «Сьогод-
ні зустріла жіночку з дев’ятого 
поверху. Вона каже, що у неї всі 
шпалери попадали, тече і зі стелі, 
і по стінам, і лінолеум здувся… 
У під’їзді світло вибило в кожній 
квартирі, всі щитові тріщали. Там 
страшне що було», – ділиться вра-
женнями пані Світлана.

За словами жінки, того ж дня 
вони викликали депутата міськра-
ди Ірину Ярмоленко, сантехніка 
та майстра з ЖЕКу (мав приїхати 

начальник, однак прислав замість 
себе головного інженера).

«Люди дуже обурені, – продо-
вжує Світлана. – Нас завірили, що 
вони все зробили після минулого 
разу, а як виявилося – нічого там 
не робили».

Щоб хоч якось вирішити 
цю проблему, ініціативна гру-
па з мешканців постраждалого 
під’їзду прийшли до міської ради. 
Однак очікуваних відповідей так 
і не отримали.

«Ми ні до чого не домовились, – 
розповідає вже після наради жи-
томирянка Світлана, член ініціа-
тивної групи. – Нас було 5 чоловік 
з під’їзду. Викликали всіх началь-
ників ЖЕКів. Наш, (начальник 
ЖЕКу № 2) як завжди, на з’явився, 
з ним зв’язалися телефоном. Він 
сказав, що мешканці самі винні – 
кинули у зливну трубу пляшку 
і вона забилася. Чоловік, який піді-
ймався на дах і оглядав цю трубу, 
сказав, що ніякої пляшки там не 
було. Словом, “відмазався”», – ді-
литься мешканка під’їзду.

Мешканців у міськраді вислу-
хали і запропонували створювати 
ОСББ. Ну а людям, у кого кварти-
ри постраждали і хто зазнав мате-
ріальних збитків, рекомендували 
писати заяви і нести начальнику 
ЖЕКу. Домовлятися з ним, що 
якщо не буде компенсації – пода-
ватимуть до суду.

Пані Світлана розповіла, що 
3 липня, з самого ранку, майстри 
щось робили на горищі. Що саме – 
мешканці будинку не знають, але 
припускають, що там наводили 

лад, оскільки чекали на перевірку. 
Мешканці збираються йти до на-
чальника ЖЕКу, щоб він пояснив, 
у чому проблема, і готові навіть 
допомогти власними коштами, 
щоб ліквідувати поломку.

«Щодо ОСББ – у нас 10% “за”, 
80% – “проти”, 10% ще думають… 
Сказали, що найкраще робити 
ОСББ на всі 12 під’їздів. Ми хоті-
ли бодай на 3 останні, але тоді нам 
мало грошей виділять. Якщо взяти 
весь будинок – тоді буде хороша 
сума і ми зможемо хоч щось зро-
бити. Але поки що люди проти», – 
розводить руками Світлана.

Депутат міськради Ірина Яр-
моленко розповіла, що під час 
засідання з даного питання про-
фільний заступник Олександр 
Фещенко та керівник житлового 
господарства Андрій Оніщенко 
повідомили ініціативну гру-
пу мешканців, яка прийшла на 
з’ясування справ у міську раду, що 
не мають впливу на житлово-бу-
дівельний кооператив, адже він 
працює як приватна структура, 
тому радять створювати ОСББ.

«У будинку з 12 під’їздів зна-
йти компроміс і бажання усіх 
погодитися жити за новими 
правилами ОСББ готові не всі. 
Щодо цієї ситуації, яка спричи-
нила потоп в квартирах, радять 
мешканцям позиватися до суду, 
а це додаткові гроші та клопоти, 
тим паче – довести провину в цій 
ситуації геть не просто», – зазначає 
Ірина Ярмоленко.

Думки, що найоптимальні-
шим виходом стане ОСББ, до-

тримується й депутат міськради, 
голова житомирського осередку 
спілки власників житла України 
Ігор Скоропад:

«Для довідки: Закон України 
каже про те, що і дах, і електро-
мережі й підвал – це співвласність 
власників квартир у будинку. Не 
ЖБК, не міста, а саме цих людей. 
Незалежно від того, чи називаєть-
ся там ЖБК, чи ЖЕК, чи ОСББ. 
Це аксіома. А позиція влади по-
винна бути такою: не може ваш 
ЖБК обслуговувати будинок, то 
створюйте ОСББ. Це дасть, як мі-
німум, можливість виділити ко-
шти за відповідною програмою 
на капремонт. Виділення коштів 
на ЖБК не передбачається. Але 
якщо люди нічого не хочуть ро-
бити, а лише вимагають, то хто 
кому “дохтур”? Тоді дійсно самі 
розгрібайтеся зі своїми проблема-
ми… Як у будь-якому приватному 
будинку. Більш того, нагадаю, що 
треба їм поспішати. В майбутньо-
му кошти на капремонти будуть 
даватися лише за умови співфі-
нансування співвласників. У неор-
ганізованому будинку це зробити 
майже неможливо…», – зазначив 
у своєму коментарі Ігор Скоропад.

Можна довго полемізувати, 
хто в цій ситуації «крайній» і що 
робити людям, щоб не жахати-
ся першої-ліпшої зливи. Однак 
ясно одне: якщо мешканці між 
собою й з владою вкупі не дійдуть 
спільного рішення – будинок ще 
не раз заливатиме дощем і ще не 
раз мешканцям доведеться носити 
відрами воду.

Шикарная  
женщина - будь ею!
Шикарная женщина – кто это? Вос-

хищаются ее неотразимостью не только 
мужчины, но и женщины. Шикарная 
женщина совершенно уверенна в том, 
что она исключительна и неотразима 
и, не безосновательно.

Манера поведения
Это главное достоинство – у нее есть 

уверенность в себе, у нее есть «искра 
в глазах». Шикарная женщина всегда 
смотрит уверенно собеседнику в глаза, 
но в тоже время вы почувствуете в ее 
глазах мягкость, доброжелательность, 
нежность и легкость. Она чаще всего 
пребывает в хорошем настроении и на 
ее лице сияет улыбка.

Она научила себя быть в позитивном 
настроении. У шикарной женщины томный 
и завораживающий голос. Она приятный 
собеседник, который умеет поддержать 
разговор и не даст повода для сплетен 
и злословия. Она проявляет не только 
любовь к себе, но и к другим людям. По-
этому если кто-то сплетничает, она просто 
промолчит и отстранится от разговора. 
Она умеет вести себя в тренажерном зале 
и в ресторане. Конечно, она знает этикет.

Жесты, осанка и походка
Шикарная женщина сдержанна в же-

стах. Каждый жест она наполняет смыс-
лом и идеей, тем самым она хочет что-то 
показать. Конечно, осанка шикарной 
женщины всегда прямая, плечи выпрям-
лены, нет сутулости и зажатости в теле. 
Голова этой женщины чуть приподнята. 
В этом ощущается ее отношение к миру 
и чувствуется достоинство и уважение 
к себе. Походка у нее мягкая и медлен-
ная, очень редко она может ускорить шаг. 
Развить плавность жестов поможет ман-
дала, а сделать походку и осанку идеаль-
ной вам помогут в модельном агентстве, 
где всегда можно взять индивидуальные 
уроки классического дефиле.

дресс-код
Шикарная женщина выглядит дорого, 

даже если она в джинсах и кедах.
С ценой элегантность шикарной жен-

щины связана постольку, поскольку вещи 
от кутюр, прет-а-порте и дизайнеров, 
Европы и США, в целом выигрывают 
по стилю и качеству перед продукцией 
«лёгкой промышленности», в особенно-
сти перед изделиями с вещевого рынка.

Но важнее всего то, что роскошную 
женщину отличает ее стиль, женствен-
ность и элегантность в выборе одежды. 
Вы никогда не увидите, чтобы она была 
одета неопрятно. Только у шикарной 
женщины будет свой собственный 
неподражаемый стиль и изысканный 
вкус. Стиль рождается только из по-
стоянного труда женщины. Одежда 
должна очень хорошо сидеть и под-
черкивать только сильные стороны. 
В облике есть шик и роскошь. И важ-
ный момент, ее базовый гардероб обя-
зательно «разбавлен» аксессуарами.

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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Україна та наТо. Перспективне 
партнерство чи шлях в нікуди?

Російська агресія 
на Донбасі та анексія 
Криму примусили 
більшість українців 
переглянути погляди 
на позаблоковий ста-
тус України, а пошук 
сильних союзників 
став для держави 
одним із головних 
завдань.

Під час зустрічі 20 червня 
Президент України Петро По-
рошенко та Президент США До-
нальд Трамп домовилися про 
поглиблення співпраці в обо-
ронній сфері, тож поставки 
американської зброї для ЗСУ 
можуть стати реальністю. А за 
два тижні до цього, 8 червня, 
Верховна Рада ухвалила за-
кон, яким визначила членство 
в НАТО пріоритетним напрям-
ком зовнішньої політики. Що 
чекає на Україну у разі вступу 
до Північноатлантичного альян-
су? Експерти й досі дискутують 
про переваги та недоліки такого 
кроку. Центр громадського мо-
ніторингу та контролю зібрав 
найвагоміші аргументи «за» 
і «проти».

Перспективи  
розширення блоку

Сьогодні НАТО об’єднує 29 
країн. Попри пропагандистську 
риторику Кремля про активне 
розширення блоку, цей процес 
відбувається дуже повільно. За 
останні тринадцять років до 
лав союзу приєдналися лише 
3 учасники, серед яких Алба-
нія та Хорватія, а в червні цьо-
го року – і Чорногорія. До речі, 
вступ останньої відбувся за нео-
днозначної суспільної думки. 
У кількох містах відбулися ак-
ції протесту. Наразі правоохо-
ронці Чорногорії говорять про 
«російський слід» в організації 
мітингів.

Серед громадян України та-
кож немає єдиної точки зору 
щодо вступу до Альянсу. Але 
відомий факт, що прихильність 
до нього за останні 4–5 років 
зросла у геометричній прогре-
сії. Наразі ідею членства в НАТО 
підтримують 55,9% українців. 
Такий результат показало спіль-
не опитування, проведене у бе-
резні 2017 року чотирма провід-
ними соціологічними центрами 
(Центр ім. Разумкова, КМІС, 
Рейтинг, СОЦІС). За даними ін-
ших досліджень, цей показник 

коливається від 44,1% до 71,5%. 
Тоді як у 2012 році він складав 
не більше 15% (за інформацією 
фонду «Демократичні ініціати-
ви»). Але як неодноразово на-
голошував глава держави Петро 
Порошенко, питання вступу до 
НАТО вирішуватиметься на все-
українському рівні.

«Як президент, я прислу-
хаюся до думки мого народу 
і буду проводити референдум 
з питання про вступ в НАТО. 
І якщо українці проголосують 
за, я зроблю все можливе, щоб 
досягти членства у Північноат-
лантичному альянсі», – заявив 
Президент. Ще у 2015 році Пет-
ро Порошенко прогнозував, що 
Україні знадобиться щонаймен-
ше 6–7 років, щоб провести всі 
необхідні реформи і претенду-
вати на місце в організації.

Занадто дорого  
для України?

Серед головних аргументів 
«проти» експерти називають ви-
соку вартість членства: це внес-
ки, які повинна сплачувати кож-
на держава, й умова витрачати 
на власну армію щонайменше 
2% ВВП щорічно. На 2017 рік 
НАТО сформувало три бюдже-
ти: цивільний обсягом 234 млн 
євро, військовий на 1,29 млрд 
євро та програму інвестицій 
на 655 млн євро. Наповнюють 
ці бюджети країни-учасниці 
Альянсу. Втім, сума щорічних 
внесків вираховується індиві-
дуально для кожної держави, 
відповідно до ВВП на душу на-
селення за паритетом купівель-
ної спроможності. Зазвичай це 
приблизно 0,5% ВВП.

За словами міністра оборони 
Чорногорії Предрага Бошкови-
ча, щорічний внесок його кра-
їни складатиме лише 450 тис. 
євро. А це означає, що членство 
в блоці кожному чорногорцю 
коштуватиме 0,72 євро на рік.

Умова фінансувати власну 
військову галузь на рівні 2% ВВП, 
яку висуває НАТО членам союзу, 
має переважно рекомендацій-
ний характер. За даними звіту 
альянсу за 2016 рік, лише 5 країн 
дотримується цього принципу: 
США (3,61% ВВП), Греція (2,36% 
ВВП), Естонія (2,18% ВВП), Вели-
ка Британія (2,17% ВВП) і Поль-
ща (2,01% ВВП).

За даними Міністерства обо-
рони України, у 2015 році в дер-
жавному бюджеті на потреби 
Збройних сил було закладено 
2,31% ВВП, у 2016 році – 2,46% 
ВВП. Тож для України такі вит-
рати стали вже звичними і про-
диктовані необхідністю захи-
щати територіальну цілісність.

Болючі реформи
Ще один аргумент противни-

ків вступу України до НАТО – 
радянська система Генерального 
штабу, без реформи якої наші вій-
ськовики не зможуть ефективно 
та швидко узгоджувати спільні 
дії та операції з натівським ко-
мандуванням.

«У нас фактично існує подвій-
не керівництво в Збройних силах, 
тому що не зовсім навіть зрозу-
міло, чи начальник генштабу є 
головною фігурою, чи міністр 
оборони», – зауважив військовий 
експерт Валентин Бадрак.

Реорганізація передбачає пе-
рехід на J-структуру управління, 
яка прийнята в Європі та США. 
Це означає скорочення кількості 
управлінь та відділів Генштабу, 
тож існує ризик, що офіцери, 
які там працюють, залишаться 
без роботи. Планується розфор-
мувати щонайменше 11 струк-
турних підрозділів, переформу-
вати один, розширити функції 
чотирьох і створити три нових 
відділи. Цей процес розпочався 
у 2016 році. Головний ризик, що 
реформування відбувається під 
час війни на Сході, коли кожна 
помилка чи затримка у прийнят-
ті рішень може дуже дорого кош-
тувати нашим армійцям. Втім, на 
думку міністра оборони Украї-
ни Степана Полторака, це єдина 
можливість нарешті оптимізу-
вати роботу Генштабу і зробити 

його сучасним та дієвим, що до-
зволить ефективніше виконувати 
й задачі АТО.

«Реформувати Збройні сили 
під час бойових дій важко, такого 
досвіду немає ні у кого, але у мене 
немає жодного сумніву, що нам 
все вдасться», – зазначив міністр.

АТО або НАТО?
Вод ночас  при х и льник и 

Північноатлантичного курсу 
України вважають, що членство 
в НАТО відкриває великі пер-
спективи для нашої держави. 
Так, за словами голови Верхов-
ної Ради Андрія Парубія, це – 
подальша модернізація нашої 
армії, залучення іноземних 
інвестицій, запровадження су-
часних європейських технологій, 
які підвищать обороноздатність 
ЗСУ і яких не має країна-агресор. 
Крім того, на його думку, це убез-
печить Україну від зовнішнього 
втручання в майбутньому.

Як відомо, наразі наша краї-
на вже розпочала активну робо-
ту щодо зближення з Альянсом: 
військово-оборонна сфера має 
повністю перейти на стандар-
ти блоку вже до 2020 року. Та-
кож ведеться активний обмін 
досвідом між українськими 
та натівськими військовими. 
За інформацією Міністерства 
оборони, лише за 2016 рік сили 
Нацгвардії та ЗСУ взяли участь 
в 14 міжнародних навчаннях 
з країнами-членами НАТО.

Наступним кроком у Пів-
нічноатлантичному напрямку 
має стати завершення АТО та 
відновлення контролю над схід-
ними кордонами України. Адже 
основна умова для вступу до 
блоку – відсутність невирішених 
збройних конфліктів на території 
держави, що претендує на член-
ство в організації.

«Потрібно зрозуміти, що мета 
розширення будь-якого військо-
вого чи військово-політичного со-
юзу – це його посилення. НАТО не 
розширюватиметься, якщо поява 
нового члена означатиме потен-
ційне послаблення Альянсу та ста-
витиме його в ситуацію конфлікту 
з іншими країнами», – пояснює 
аналітик Центру європейської 
політики в Брюсселі Іван Пауль.

Однак Альянс зацікавлений 
у приєднанні держави з сучасною 
і тренованою у боях армією з ве-
ликим бюджетом на оборонно-
промисловий комплекс та пере-
довими військовими розробками. 
Відтак перспективи для України 
більш ніж оптимістичні.

«Україна є невід’ємною час-
тиною євроатлантичної безпеки. 
Це визнали всі керівники НАТО. 
Сильна Україна, яка здатна себе 
захищати, зміцнить євроатлан-
тичну безпеку. Тому прогресив-
ний і сучасний сектор оборони й 
безпеки України є прямим інтер-
есом НАТО», – підсумував Єгор 
Божок, в. о. Голови місії України 
при НАТО.
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оптимізація навчальних закладів: 
кому вигідно і чому люди проти?

«Новинки» вступної кампанії-2017

Дмитро Соколов

Згідно з програ-
мою мета оптимізації 
навчальних закла-
дів – створення умов 
для надання якісних 
освітніх послуг і еко-
номія бюджетних 
коштів. На Жито-
мирщині це питання 
особливо гостро тор-
кнулося інтернатних 
закладів.

У Житомирській області напо-
вненість інтернатних закладів скла-
дає 43–80%, а кількість персоналу, 
який навчає та обслуговує дітей, 
в деяких закладах становить більше 
1,3 на одного вихованця. З огляду 
на це очільники регіону наголошу-
ють: необхідна оптимізація.

За підрахунками керівництва 
області, шляхом реформування 
інтернатних закладів на Житомир-
щині щороку вдасться економити 
близько 64 мільйонів гривень.

Орієнтовно за ці кошти можна 
реалізувати такі проекти як будів-
ництво корпусу лікувального за-
кладу, школи або двох садочків, два 
кілометри доріг чи повна термоса-
нація 10–12 шкіл, або ж створення 
європейських умов у десятках на-
вчальних закладів.

Згідно з офіційними даними, 
у деяких інтернатних закладах Жи-
томирщини станом на поточний 
рік вартість навчання та перебуван-
ня однієї дитини в інтернаті сягає 
до 150 тисяч гривень, в той час як 

діти у таких закладах явно не відчу-
вають на собі цих колосальних сум.

Крім того, в інтернатних закла-
дах регіону кількість працівників 
майже дорівнює кількості вихован-
ців. Виходить, що на одну дити-
ну – один працівник. Керівництво 
регіону переконує: ані обласний, 
ані державний бюджети «не по-
тягнуть» оплачувати індивідуальну 
«няньку» кожній дитині. Більше 
того – навіть і за таких умов як ви-
ховання, так і навчання «змушують 
бажати кращого».

В облдержадміністрації за-
певняють: створювати комфортні 
умови для життя, забезпечувати 
якісне навчання з кваліфікованими 
викладачами – саме такою є мета 
оптимізації інтернатних закладів. 
В той час як збереження самих ін-
тернатів і нефункціональних ста-
вок – нераціональне рішення, яке не 
принесе жодної користі для дітей.

В умовах реформування голов-
ним аргументом обласної влади є 
те, що залишати дітей на вулиці 
ніхто не збирається, і батькам за-
пропонують обрати заклад з кра-
щими умовами або ж альтерна-
тивну форму навчання.

Також під оптимізацію підпа-
дають і професійно-технічні на-
вчальні заклади. Так, згідно з рі-
шенням управління освіти й науки 
Житомирської облдержадміністра-
ції, до 10 липня керівники ПТНЗ 
Житомирщини мають надати свої 
пропозиції щодо оптимізації та 
об’єднання навчальних закладів.

«Ми маємо і зберегти роками 
набуту базу, і розвинути її, щоб 
після реформи середньої освіти 
дітям було де якісно здобувати 
професію», – наголосила началь-
ник управління Лариса Шевчук.

Що заважає оптимізації шкіл 
в Україні

Людмила Мозгова, аналітик із 

питань освіти Асоціації міст Укра-
їни, кандидат педагогічних наук:

«З року в рік уряд заявляє про 
наміри оптимізувати кількість 
шкіл в Україні. У бюджетній резо-
люції на 2017–2020 роки такі плани 
знову ж таки закладені.

Суспі льство по-різному 
сприймає інформацію про не-
обхідність оптимізації мережі. 
Часто негативно, бо існує стерео-
типне уявлення, що йдеться лише 
про закриття шкіл.

Насправді є різні шляхи: від-
новлення роботи навчальних за-
кладів, які тимчасово призупини-
ли свою діяльність; реорганізація 
деяких навчальних закладів; ство-
рення навчальних закладів нового 
типу; відкриття нових навчальних 
закладів; врешті формування освіт-
ніх округів, визначення базових 
(опорних) шкіл.

Причини, що викликають не-
обхідність оптимізації, різні.

Так, наприклад, спонукати до 
неї може демографічна ситуація 
у регіоні (у селі, де немає дітей або 
їх усього декілька осіб, отже, при-
зупиняє діяльність навчальний 
заклад, натомість учнів підвозять 
до опорної школи).

З 2017 року фінансування на-
чальних закладів тепер у цілому 
залежить від спроможностей 
бюджетів органів місцевого само-
врядування, адже держава лише 
оплачує заробітну плату із нараху-
ваннями педагогічних працівників.

Як засвідчили офіційні дані 
Державного казначейства України, 
за І квартал 2017 року 75% видатків 
місцевих бюджетів були спрямова-
ні на гуманітарну сферу, з яких 27% 
було витрачено на освіту.

Прогнозовано видатки на 
освіту з першого вересня знову 
зростуть: уряд зобов’язав підви-
щити заробітну плату працівни-

кам дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів, які утриму-
ються з місцевих бюджетів.

Основна причина оптимізації – 
це створення умов для надання 
якісних освітніх послуг.

Окрім того, за даними Центру 
оцінювання якості освіти, часто 
при високих затратах бюджету 
учні сільської місцевості передусім 
під час ЗНО демонструють невтіш-
ні результати. Тому мета оптиміза-
ції, на нашу думку – покращення 
якості освіти в громаді та життєвих 
можливостей громадян шляхом 
кращого і більш ефективного ви-
трачання бюджетних коштів.

Процес оптимізації навчаль-
них закладів у громадах складний. 
Йому перешкоджає невдоволення 
громадян, які звикли водити ди-
тину лише в цю школу, вчителів, 
які не хочуть їздити до опорного 
навчального закладу. Окрім того, є 
такі педагоги, які за віковими кри-
теріями підпадають під скорочен-
ня. Вони отримують пенсію, але 
хочуть продовжувати педагогічну 
діяльність.

Скажу лише, що у сільських 
регіонах і досі функціонують 

класи-комплекти, де одночасно 
навчаються учні, наприклад, 1–2 
класу (хоча мають різні програми 
навчання), що дітей у класах, де 
немає 5 учнів, переводять на ін-
дивідуальне навчання.

При цьому втрачаються годи-
ни підготовки учнів, а це впливає 
на якість.

Також існують проблеми фахо-
вої освіти педагогів (один вчитель 
читає декілька предметів), старіння 
кадрів або взагалі їх відсутність.

Таким чином, оптимізація 
має вирішити також і ці питан-
ня, у тому числі через створення 
мережі опорних навчальних зак-
ладів. За офіційними даними 
МОН, станом на перше вересня 
2016 року було 137 опорних шкіл, 
на 31 січня 2017 року – 178 опорних 
шкіл. Наразі в Україні вже відкрито 
та функціонує 185 опорних шкіл.

Отже, процес оптимізації 
триває», – підсумувала аналітик 
із питань освіти «Асоціації міст 
України», кандидат педагогічних 
наук Людмила Мозгова.

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

Цьогоріч вступна 
кампанія традиційно 
не обійшлася без новов- 
ведень. Міністерство 
освіти та науки вста-
новило три категорії 
коефіцієнтів до кон-
курсного балу: галу-
зевий, регіональний 
і сільський.

Як пояснила міністр освіти та 
науки Лілія Гриневич, дане ново-
введення має мотивувати абіту-

рієнтів зважити, чи обов’язково 
варто їхати до Києва, чи можна 
все ж таки навчатися ближче до 
місця проживання, оскільки серед 
регіональних університетів теж є 
хороші вищі навчальні заклади.

«Сільський коефіцієнт повинен 
посприяти підтримці дітей з сіль-
ської місцевості. Ми розуміємо, що 
сьогодні, на жаль, ми не можемо 
створити рівні умови доступу до 
якісної освіти в селі та місті. На да-
ний момент вважаємо, що сільську 
молодь потрібно підтримати», – роз-
повідає Лілія Гриневич.

Галузевий коефіцієнт складає 1,03 
і надається тим вступникам, які по-
дали заяву з першою пріоритетністю 

на спеціальності природничо-мате-
матичного та інженерно-технічного 
спрямування.

Регіональний коефіцієнт стано-
вить: 1 у Києві; 1,01 – у Львові, Харкові, 
Одесі, Дніпрі; 1,03 – в переміщених 
навчальних закладах, а також навчаль-
них закладах Луганської та Донецької 
областей; 1,02 – в навчальних закладах 
на інших територіях України.

Сільський коефіцієнт становить 
1,02. Використовувати його мають 
право ті вступники, які закінчили 
загальноосвітній навчальний заклад 
у сільській місцевості у 2017 році та 
проживають у сільській місцевості. 
Для отримання цього коефіцієнту 
потрібно надати довідку, яка підтвер-

джує реєстрацію вступника у сіль-
ській місцевості. Видають такі довідки 
органи місцевої влади або державної 
міграційної служби.

Конкурсний бал буде помно-
жуватися на коефіцієнти авто-
матично в Єдиній державній базі 
з питань освіти.

Таким чином, якщо, наприклад, 
у вступника конкурсний бал без ко-
ефіцієнтів становить 150, а він при 
цьому здобув коефіцієнт 1,01, то від-
повідно він матиме бал 151, 5.

«Регіональний коефіцієнт може 
бути встановлений після того як 
вступник зареєстрував заяву до відпо-
відного навчального закладу. Те саме 
стосується галузевого коефіцієнту. 

Щодо сільського коефіцієнту: вступ-
ник сканує свою довідку, завантажує 
її в електронному кабінеті, вищий 
навчальний заклад переглядає цю 
довідку, дані атестату, і якщо допускає 
вступника до конкурсу, підтверджує 
відповідний сільський коефіцієнт», – 
розповів директор департаменту ви-
щої освіти МОН Олег Шаров.

Зареєструвати заяву у електро-
нному кабінеті стало можливим 
з 29 червня. Подача заяв триватиме 
з 12 до 26 липня. У Міністерстві 
радять не поспішати подавати од-
разу всі заяви, а ретельно вивчити 
конкурсні пропозиції вишів і бути 
уважними при заповненні електро-
нних форм.
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Позаду майже по-
ловина літа. Пляж-
ний сезон у самому 
розпалі, а літнє соне-
чко та відпустки так 
і тягнуть за новими 
яскравими вражен-
нями. Але нинішній 
курс долара не всім 
дозволяє «махнути» 
за кордон. Не біда!

Генічеськ
«Серцем» літнього відпо-

чинку в Херсонській області є 
Генічеськ. Невелике містечко 
розташоване на березі Утклюк-
ського лиману навпроти коси 
Арабатська стрілка. Тут море, 
як парне молоко і чистий ла-
зурний берег. Через мілковод-

не узбережжя його називають 
«дитячим». Для любителів 
дайвінгу точно буде дрібнува-
то, зате це гарне рішення для 
матусь, які шукають відповідь 
на питання «Куди краще поїха-
ти на морі в Україні з дітьми?» 
Пам’яток у місті небагато. Го-
ловними є парк Тараса Шев-
ченка і краєзнавчий музей. Є 
й інші розваги: дельфінарій 
і страусина ферма. Влітку на 
Арабатській стрілці можна 
й оздоровитися. В кількох міс-
цях відкриті гарячі мінеральні 
джерела. Одне з найбільш від-
відуваних знаходиться за се-
лом Счастлівцево, в 20 км від 
Генічеська. Вода мінеральна та 
лікувальна, має температуру 
70 градусів. Купання в джерелі 
сприяє лікуванню хронічних 
шкірних захворювань. Вхід на 
джерело безкоштовний. Житло 
в Генічеську переважно недо-
роге, в основному представ-

лено приватним сектором від 
кімнат з металевими ліжками 
до будинків з сучасними ме-
блями. Складнощів з продук-
тами теж немає. Овочі, фрукти, 
рибу і м’ясо можна придбати 
на Центральному ринку за до-
ступними цінами.

Кирилівка
Наступне місто на березі 

Азовського моря, куди можна 
поїхати влітку в Україні. Це 
унікальний курорт, утворе-
ний Молочними лиманами 
і Лиманом. Широкий ціновий 
діапазон і різне за комфортніс-
тю житло дозволять кожному 
знайти варіант по кишені. Крім 
лікувальних і екологічних фак-
торів, Кирилівка відрізняється 
близьким розташуванням баз 
біля моря. Так, на сьогодніш-
ній день у селищі налічується 
близько 200 баз на Федотовій 
косі та понад 100 баз на косі 
Пересип. Від житла до моря 
зовсім недалеко. Тому оплата 
за проживання тут на порядок 
вище, ніж в самому селищі. На-
приклад, доба в орендованому 
будинку одному відпочиваючо-
му обійдеться приблизно у 60 
гривень, на базі відпочинку – 
вдвічі дорожче. Втім, ціна за 
номер у Кирилівці залежить 
у першу чергу від зручностей, 
що надаються. Головна визначна 
«пам’ятка» Кирилівки, звичай-
но, море, але є й інші розваги – 
найбільший в Україні аквапарк, 
лунапарк і дельфінарій.

Бердянськ
Щ е  од н е  ч удов е  м іс ц е , 

куди можна поїхати відпочи-
ти на море недорого в Украї-
ні. Тут є багато розваг: аква-
парк, зоопарк, дельфінарій. 
Але, мабуть, головна визначна 
пам’ятка –  пам’ятники. У не-
великому містечку їх досить 
багато. Тут і пам’ятник бич-
ку-годувальнику, і рибалці, 
і комару-«звонцю». Вартість 
продуктів харчування в місті 
стандартна.

Приморськ
Невелике містечко, розташо-

ване на березі Азовського моря. 
Чудовий варіант, куди можна 
поїхати на море в Україні з ді-
тьми, тому що тут не глибоко, 
відповідно і вода дуже тепла. 
Перевагою пляжів є чистий 
пісок і  вихід до двох водо -
ймищ – до моря і лиману. Го-
ловною визначною пам’яткою 
міста є краєзнавчий музей, де є 
давні артефакти: кам’яні фігури 
і Троїцька церква (19 сторіччя).

Одеса
Відома пляжами на будь-

який смак. Для молоді підійде 
«Аркадія» з нічними клубами, 
атракціонами. Для любителів 
спокійного відпочинку «Ланже-
рон» з близько розташованим ак-
вапарком й «Отрада». Головні ви-
значні пам’ятки Одеси – пам’ятки 
архітектури та історії. Оперний 
театр, музеї – Художній, Археоло-
гічний, Палац графа Воронцова 
тощо. В Одесі можна пройтися 
Дерибасівською, Приморським 
бульваром або пробігтися Трасою 
здоров’я, довжиною 6 км. Для лю-
бителів більш яскравих вражень 
підійдуть одеські катакомби. Але 
якщо ви хочете спокійного від-
починку на морі, краще відпра-
витися на курорти, розташовані 
в околицях Одеси.

Затока
Відомий чорноморський 

курорт, розташований у 60 км 
від Одеси. У селищі стеляться 
пляжі з чистим піском, море 
біля берега неглибоке. У За-
тоці вхід у море без обривів 
і перепадів глибини, що чудо-
во підійде, якщо ви вируши-
те на море з дітьми. На пляжі 
можна покататися на «банані», 
«пігулці» і катамарані. Є й інші 
розваги – дельфінарій, аквапарк, 
джерело з цілющою водою, 
центр культури вина. Головна 
визначна пам’ятка міста – коса, 
що омивається Чорним морем 
і Дністровським лиманом. По-
їхати відпочити на море в За-
тоці можна як більш бюджетно, 
так і «з розмахом».

Кароліно-Бугаз
Селище в 43 км від Одеси. 

Головна перевага – широкі пля-
жі та порівняно низькі ціни на 

відпочинок. Пляжі (на думку 
відпочиваючих) тут чистіші, 
ніж у Затоці. На території Каро-
ліно-Бугазу є кілька пансіонатів, 
для відпочинку представлений 
і приватний сектор. Продукти 
харчування в місті можна купи-
ти на невеликому ринку, який 
знаходиться в центрі села. Яки-
хось визначних пам’яток у се-
лищі немає.

Коблево
Знаходиться у 4 км від траси 

Одеса – Миколаїв. Це барвисте 
місце підійде переважно для 
відпочинку з дітьми. Тут ви 
знайдете безліч пансіонатів, 
баз відпочинку, дельфінарій, 
аквапарки, луна-парк. Житло 
в оренду представлено як від 
економ-, так і до преміум класу. 
На курорті можна не тільки на-

купатися в Чорному морі, але 
і надихатися повітрям у сосно-
вому лісі.

Скадовськ
Скадовськ – затишне міс-

течко з зеленими алеями. 
Узбережжя вважається одним 
з кращих дитячих курортів. 
Повітря Скадовська насичене 
корисними мінеральними ре-
човинами. А на Набережній 
на відпочиваючих чекають 
розваги на будь-який смак і га-
манець. Так, з розваг туристів 
чекають стрибки з парашутом, 
атракціони на море, колесо 
огляду, луна-парк, дискотеки 
на пароплаві.

Куди поїхати на море недо-
рого в Україні з дітьми – ви точ-
но знаєте. Тепер обирайте самі, 
куди їхати – Чорне або Азовське 
море, спокійний або активний 
відпочинок. Адже до кінця літа 
залишилося небагато.

куди поїхати на море в 
Україні: ідеї для відпочинку
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Які документи потрібні 
для встановлення факту 
родинних зв’язків?

найчастіше люди стика-
ються з проблемами вста-
новлення фактів родинних 
зв’язків тоді, коли внуки, на-
приклад, хочуть встановити 
споріднення з двоюрідними 
дідами та бабками для отри-
мання спадщини. Або хтось 
із родичів хоче довести спо-
рідненість із іншим далеким 
родичем.

Встановлення факту родин-
них відносин відбувається на 
підставі судового рішення. Для 
цього необхідно подавати позов 
до суду за місцем проживання 
фізичної особи про встановлен-
ня факту родинних відносин.

Перелік документів, які не-
обхідно долучити до позовної 
заяви:

– паспорт;
– ідентифікаційні номери 

платників податків;
– докази, які підтверджують 

наявність цього юридичного 
факту (акти, анкети, автобіогра-
фії, листівки, сімейні фотографії, 
листи ділового та особистого ха-
рактеру, особові справи, рішен-
ня судів, ордери на вселення, 
обмінні ордери, виписки з до-
мових книг та інші документи, 
які у собі містять відомості про 
родинні відносини осіб);

– довідки органів реєстрації 
актів цивільного стану про не-
можливість поновлення втраче-
них записів, внесення змін і до-
повнень, виправлень у записи 
актів цивільного стану;

– квитанція про сплату судо-
вого збору;

– копії заяви (за кількістю 
зацікавлених осіб).

Якщо Ви підпадаєте під кате-
горію осіб, які мають право на 
безоплатну вторинну правову 
допомогу відповідно до ст. 14 
Закону України «Про безоплат-
ну правову допомогу» – звер-
тайтесь до місцевих центрів 
з надання БВПД та отримайте 
не тільки кваліфіковану юри-
дичну консультацію, але й адво-
ката від держави для складан-
ня документів процесуального 
характеру, зокрема й позовної 
заяви щодо встановлення факту 
родинних зв’язків.

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

Житомирський місцевий 
центр – м. Житомир, вул. Гага-
ріна, 47, тел.: (0412) 43-01-76

коростенський місцевий 
центр – м. коростень, вул. Со-
сновського, 28-Г, тел.: (04142) 
5-09-45,49

новоград-Волинський міс-
цевий центр – м. новоград-Во-
линський, вул. івана Франка, 
31-А, тел.:(04141) 2-15-82

Єдиний телефонний номер 
системи безоплатної право-
вої допомоги: 0-800-213-103

КолонКа

�� «Дангард» (Тетерівка) – 
«Тетерів» (Чуднів) – 2:3

�� «Оріон» (Нова Борова) – 
«Зоря» (Врублівка) – 2:0

�� «Технічний ліцей» (Чер-
няхів) – «Зоря-Енергія» (Рома-
нів) – 6:0

�� «Україна» (Радовель) – 
«Полісся» (Олевськ) – 1:3

�� «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 
«Звягель-2» (Новоград-Вол) – 2:0

�� «Авангард-2» (Новоград-
Волинський) – «Керамік» (Ба-
ранівка) – 1:8

�� «Явір» (Потіївка) – «Ір-
шанськ» – 4:1

�� «Полісся» (Житомир) – 
«Попільня» – 2:0

�� «Граніт» (Черняхів) – 
«Авангард» (Новоград-Вол) – 0:0

�� «Бердичів» – «Аміко» 
(Андрушівка) – 3:1

�� «Іскоростень» – «Еней» 
(Романів) +/-

�� «Тетерів» (Чуднів) – «Фа-
нат» (Пулини) – 3:1

�� «Авангард» (Новоград-
Волинський) – «Полісся» (Го-
родниця) – 0:3

�� «МАЛ» (Коростень) –  
ФК «Бердичів» – 3:1

�� «Будівельник» (Граніт-
не) – «Полісся» (Ставки) – 1:5

�� «Фортуна» (Андрушів-
ка) – «Звягель» (Новоград-Во-
линський) – 0:3

У середу, 28 червня, у м. Бара-
нівка відбувся фінал Кубку Жито-
мирської області «Пам’яті Героїв 
Небесної Сотні». У боротьбі за го-
ловний трофей змагань зійшлися 
новоград-волинський «Звягель» 
і «Полісся» зі Ставок. На шляху 
до фіналу «Звягель» (Новоград-
Волинський) здолав «Полісся» 
з Городниці, а «Полісся» (Ставки) 
перемогли у серії 11-метрових  
володаря Кубку області 2016 року  
СК «Коростень».

На фінал Кубку Житомирської 
області завітали: голова Житомир-
ської обласної федерації футболу 
Руслан Павлюк, перший заступ-
ник голови обласної федерації 
Василь Гордійчук, виконавчий ди-
ректор обласної федерації Руслан 
Маєвський, голова Житомирської 
обласної ради Володимир Шир-
ма, Баранівський міський голова 
Анатолій Душко та заступник на-
чальника управління сім’ї, молоді 
та спорту Житомирської облдерж-
адміністрації Сергій Козловець.

«Приємно, що рівень фут-
болу в області стабільно висо-
кий. Футбол на Житомирщині 
розвивається і йде вперед. Го-
ловне завдання нашої коман-
ди – проведення якісних матчів 
саме по області. Попереду на 
нас чекає багато цікавих і без-
компромісних поєдинків» – по-
ділився голова Житомирської 
обласної федерації футболу 
Руслан Павлюк.

Долю матчу було вирішено 
вже в першому таймі. На 19-й 
хвилині після подачі кутового 
Владислав Весельський головою 
відправив м’яч у ворота звягель-
чан – 0:1. На 40-й хвилині той же 
Весельський оформив дубль при 
розіграші кутового. Цього разу 
гравець опинився першим на до-
биванні і пробив низом по центру 
між ніг воротаря. У другому таймі 
команда з Новограда-Волинського 
спробувала відігратися, але за-
бити бодай один м’яч у ворота 
«Полісся» не вийшло.

Одразу двоє пред-
ставників Житомир-
щини потрапили на 
п’єдестал чемпіонату 
України з велошоссе, 
який нещодавно від-
бувся в Буковелі. 

Малинчанка Тетяна Рябченко 
фінішувала другою у груповій 
гонці на 90 – кілометровій дистан-
ції (5 кіл по 18 кілометрів), про-
гравши лідерці Євгенії Висоцькій 
всіього п’ять сотих секунди. Інша 
наша спортсменка Ольга Шекель 
була третьою.

Як повідомляє прес-служба 
Федерації велосипедного спорту 
України, на третьому колі Висо-
цька і Рябченко відірвалися від 
усіх переслідувачів. У минулому 
році Висоцькій вдалося виїхати від 
Рябченко на останньому підйомі 
і фінішувати в гордій самоті. Але 
на цей раз Тетяна зуміла відповісти 
на всі атаки досвідченої Висоцької 

і на вершині підйому вони були 
разом. Так удвох вони і приїхали 
на фініш, але саме Висоцька краще 
увійшла в останній поворот. Це 
і принесло їй перемогу.

Чемпіонат України. Результати 
групової гонки у жінок

Євгенія Висоцька (Одесь- 
ка обл.) – 3:27:45

Тетяна Рябченко (Житомир-
ська обл.) + 0.05

Ольга Шекель (Житомирсь- 
ка обл.) +4: 05

Втім, за словами Тетяни Ряб-
ченко, не все на фініші було так 
однозначно:

– Перед фінішем Євгенія Висо-
цька займалася кросингом, пере-
кривала мені траєкторію, я не могла 

її обійти ні праворуч, ні 
ліворуч. Нехай судді ви-
рішують, було це в рамках 
правил чи ні. А так гонкою 
я задоволена. На відміну 
від минулого року, коли 
вона «втекла» від мене на 
фінішному підйомі, цього 
разу я зуміла втриматися. 
Висоцька – сильна гірська 
гонщиця, але і я не слабка. 
Хоча насправді я зараз ще 
не в 100% готовності. Пла-
ную бути на піку десь за 
тиждень, коли вийду на 
старт жіночій версії Джи-
ро д’Італія. Я вже кілька 
разів була там 12-ю, в цей 
раз твердо маю намір по-
трапити в ТОП-10 загаль-
ного заліку. Що стосується 
чемпіонату України в Бу-
ковелі, то траса, дійсно, 

дуже складна. На жодному націо-
нальному чемпіонаті в Європі не-
має таких трас. Коли я повертаюся 
в свою команду (Тетяна Рябченко 
з цього року виступає за бельгій-
ську команду «Lensworld – Kuota» – 
прим.) і розповідаю, які підйоми 
нам доводиться долати, причому 
по 5–6 разів, то вони перебувають 
просто в шоці від цього.

�� «Звягель» (Новоград-Во-
линський) – «Полісся» (Ставки)

28 червня 2017 р. Баранівка. 
Стадіон «Україна». 3000 глядачів.

Арбітр – В. Дорошенко (Жи-
томир)

Асистенти: О. Макарець (Жи-
томир), А. Римчук (Житомир)

Четвертий арбітр: І. Іванцов 
(Житомир)

Спостерігач арбітражу: 
В. Соболевський (Житомир)

«Звягель»: М. Дубров, М. Ти-
щенко, М. Березін, Д. Піскун, 

М. Багінський, В. Новиков, Я. Кор-
нійчук (к), А. Гороницький, Т. Ди-
няк, В. Тімофєєв, А. Диняк (О. На-
зарук, 46).

«Полісся»: І. Крикнін, О. До-
ронін, С. Глущенко (Т. Дзюба, 60), 
Є. Шупік (Ю. Кужіль, 82), Є. Сав-
чук (к), М. Крайовий, Д. Крайовий, 
В. Весельський, М. Постолатьєв, 
Р. Адаменко, В. Желізняк.

И В. Весельський (19, 40).
Попередження: В. Новиков 

(12), М. Тищенко (63) – М. Посто-
латьєв (90).

рос-Чемпіонат  
Житомирської області. 9-й тур

Фк «Полісся» (Ставки) – 
володар кубку Житомирської 
області 2017 року!

кубок Житомирської 
області. ФінаЛ

Першість  
Житомирської області. 9-й тур

Чемпіонат Житомирської обл. 
серед ветеранів. 10-й тур

малинчанка Тетяна рябченко 
стала віце-чемпіонкою 
України в груповій гонці
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Два святкові дні  
вирувала «Академія зірок»

Численні учасники 
творчо-мистецького 
об’єднання «Шоу Сер-
гія Вікторова» прове-
ли у святкові вихідні 
дні великий фінал що-
річного молодіжного 
творчого проекту 
«Академія Зірок-11».

У День молоді та у День Кон-
ституції України в оновленому 
літньому театрі «Ракушка» місь-
кого парку культури відбувся 
дводенний креативний моло-

діжний фестиваль для шану-
вальників сучасної молодіжної 
творчості «Молодь – надія держа-
ви – 2017». У ньому взяли участь 
понад трьох сотень учасників – 
колективів та окремих виконав-
ців з Житомира та області. Тут 
вітались усі нові оригінальні ідеї 
та підтримувались творчі здіб-
ності кожного індивіда.

Організатори проекту – об-
ласне та міське управління сім'ї, 
молоді та спорту, управління куль-
тури міської ради, за сприяння 
Центру боротьби зі СНІДом об-
ласної ради, обласного медичного 
центру здоров'я та спортивної ме-
дицини, творчо-мистецького про-
екту «Академія зірок» – впевнені, 

що творча молодь Житомирщини 
незабаром стане не тільки надією 
нашої держави, а й її гордістю.

З привітальним словом до мо-
лоді звернулась начальник управ-
ління сім’ї, молоді та спорту Жи-
томирської облдержадміністрації 
Світлана Гресь.

У мистецькій частині фес-
тивалю брали участь молодіж-
ні естрадні виконавці та гурти, 
представники кращих команд 
сучасного танцю та спортивних 
клубів. Серед них улюбленці жи-
томирської молоді – танцювальна 
команда «T-Squad», зразковий ан-
самбль танцю «Колорит», солісти 
вокальної студії «Акорд», молодіж-
ні виконавці Анастасія Навольнєва, 

Євген Кравчук, Марія Ревінцова, 
Дар’я Собчук, Ольга Рибчинська, 
вихованці студії східного танцю 
«Hot Arabian Dance» та клубу ка-
рате «До Дзьо».

У рамках фестивалю відбув-
ся фінал традиційного змагання 
юних леді «Чарівна Полісян-
ка-2017», де конкурсанток оціню-
вали аж 12 членів професійного 
журі. У середній віковій категорії 
головну номінацію «Королева Дня 
Молоді-2017» отримала житоми-
рянка Ярослава Стеценко, І та ІІ Ві-
це-Королевою стали відповідно 
Анна Кіпенко (м. Житомир) та 
Владислава Романова (з Андру-
шівського району).

У старшій віковій категорії «Ча-

рівною Полісянкою-2017» стала 
Юлія Нагорна (смт. Новогуйвин-
ське), звання І та ІІ Віце Міс Поліс-
ся відповідно завоювали Валерія 
Горбалюк та Ольга Хромова. Усі 
учасниці фінального змагання 
юних леді отримали пам’ятні 
подарунки від Союзу автомотів –  
ТМ «Peugeot», магазину «Мотиви 
Індії», фірми «Оріфлейм», весіль-
ного салону «Я+ти», телекомпанії 
«Союз ТВ», компанії «Magic» і мис-
тецького проекту «Академія зірок».

Завершився перший день фі-
налу «Академії зірок-11» музикою 
у стилі «євроденс» від хедлайне-
рів проекту – молодіжної групи 
«KRISTI».

А на вході до літнього театру 
було організовано «Молодіжний 
соціальний ярмарок», під час 
якого молодь мала нагоду по-
черпнути багато важливої для 
себе інформації стосовно ведення 
здорового способу життя, профі-
лактики шкідливих звичок, інфек-
ційних захворювань і ризикованої 
поведінки, пройти анонімне тес-
тування на ВІЛ і гепатит швид-
кими експрес-тестами та багато 
іншого. Соціальний ярмарок про-
вели: «Клініка, дружня до моло-
ді» ДЦМЛ, БФ «Нехай твоє серце 
б’ється», управління патрульної 
поліції у м. Житомирі, МБФ «Мі-
сія в Україну», ГО «Перспектива», 
«Територія здоров’я, краси та успі-
ху», «Міжнародна антинаркотична 
асоціація».

Генеральний медіа-партнер 
фестивалю – телерадіокомпанія 
«ЕФІР» та радіо «ХІТ FM», «РЕТРО 
FM», «"Русское" радіо Україна», 
«Радіо Рокс», «Ера FM»; ексклю-
зивний медіа-партнер – газета 
«20 хвилин». Інформаційні парт-
нери – інтернет-сайти: zhitomir.
info, Рупор Житомира, 0412.ua, 
Афіша Житомира, moemisto.ua, 
Житомир LIFE, Замкова гора, га-
зети «Імперія-TV», «Пульс-норма».
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Якщо літом «потопчемось»,  
то на осінь – побіжимо?

Микола Корзун

Нинішнє літо знову 
називають передви-
борчим. Щоправда, до 
виборів, які начебто 
«стартануть ось-ось», 
в Україні готуються 
вже понад рік. У мину-
лому, 2016-у, цілий ряд 
партій якраз напере-
додні літньої пори 
вже й кандидатів на 
мажоритарних окру-
гах розподілили і ви-
значили, бо виборами 
до парламенту в Украї- 
ні «пахло» все більше 
і більше.

Ось у такому «сюрплясі» (сто-
янні на місці в очікуванні швид-
кого прискорення) і минув рік. 
Тепер, у липні 2017-го, до виборів 
розпочали підготовку набагато 
інтенсивніше. Хоча при цьому 
вдало використовується небачена 
раніше в Україні тактична хит-
рість: прогнозувати вибори на 
певний, визначений офіційним 
законодавством час. Сьогодні 
таким хронологічним рубежем, 
який точно символізуватиме 
вибори до парламенту і вибори 
Президента України, називають 
2019-й рік. Якщо взяти до уваги 
невизначеність і недовершеність 
законодавства щодо розпочатої 
в Україні децентралізації влади, 
то цілком можливо, що якраз 
у 2019-у доведеться проводити 
вибори ще й у більшості само-
врядних громад.

І що ж виходить? В один рік 
обиратимемо всіх і вся? Спочатку 
Президента, потім – парламент, 
а вже під фініш року – ще й ме-
рів і депутатів місцевих рад? Так 
вочевидь не вийде. Якщо оби-
рати важливість першорядної 
необхідності виборів, то цілком 
очевидно, що сьогодні (а точні-
ше – ми повинні були зробити 
ще вчора) ми маємо оновити 
Верховну Раду України. Ниніш-
ній її склад став символом не 
стільки посміховиська, скільки 
невиліковної стагнації, яскравим 
виявом занепаду влади та дер-
жавності в Україні. Суспільство 
досі не усвідомило, що Верховна 
Рада України стала не лише лак-
мусовим папірцем державно-за-
конодавчого «безпліддя», але й 

перетворилася на цілий «вузол» 
протиріч, які навряд чи можна 
вирішити за нинішньої внутріпо-
літичної ситуації. Причому, по-
силання на «війну», у стані якої 
Україна фактично перебуває вже 
три роки, мало б лише покра-
щити, відмобілізувати і кратно 
поліпшити працездатність та 
ефективність роботи українських 
парламентарів. Проте війна так 
і не стала для української влади 
каталізатором для покращен-
ня своєї роботи. Більше того, 
у нинішньому парламенті вже 
другий рік точно відсутня парла-
ментська коаліція, про що відомо 
усім. І не лише в Україні, але й 
за її межами.

У те, що у нинішньому скла-
ді Верховної Ради України ще 
можливі зміни на краще, не ві-
рить ніхто. Те, що парламент не 
здатний продукувати стратегію 
реформування країни, також 
зрозуміло. Так чому ж не про-
вести дочасні вибори, які точно 
дали б певний шанс для онов-
лення, а, можливо – й поліпшен-
ня якості депутатського корпу-
су? Те, що в Україні дозріли вже 
всі фактори так званої «револю-
ційної ситуації», коли «низи не 
хочуть», а «верхи – не можуть», 
також зрозуміло чому. Поси-
лання на аргумент, що ситуа-
ція «під контролем» і, що «за-
втра може бути ще гірше», вже 
нікого не переконує. В Украї- 
ні вже стартувала виборча кам-
панія і нині, влітку 2017-го, ми 
бачимо розвиток її підготовчої 
стадії. У Житомирі та на Жито-
мирщині загалом, інтенсивність 
передвиборчих приготувань по-
мітно пожвавилась. Передовсім, 
до Житомира влітку цього року 
дедалі частіше приїздять із візи-
тами лідери найбільших в Укра-
їні партій, народні депутати. 
У Житомирі, наприклад, у червні 
побували Юлія Тимошенко, Олег 
Ляшко, Сергій Тарута, Михайло 
Саакашвілі. Не менш інтенсивно 
подорожували партійні лідери 
і регіонами нашої області. Що 
найбільше впадає в очі під час 
таких подорожей і зустрічей із 
людьми? Те, що народ втомив-
ся від «політики» і нинішньому 
«класу» політиків не довіряє. 
Тому на зустрічах із лідерами 
партій, які ми вище згадали, лю-
дей було дуже мало. Хоча, цілком 
очевидно, що їх організатори не 
вельми інтенсивно мобілізовують 
свого виборця на пожвавлення 
чи прискорення розвитку сцена-
рію політичного життя в Украї-
ні. Адже намети із агітаторами, 
які роздають газети та листівки, 
сьогодні вже очевидно не діють 
і мало впливають на пожвавлен-

ня чи мобілізацію потенційного 
виборця.

Ми знову бачимо певний 
«сюрпляс», який більше все ж 
таки нагадує досі небачене 
в Україні «топтання на місці». Що 
«натопчуть» влітку 2017-го року 
українські політики та потенцій-
ні кандидати під чергові, а швид-
ше за все – під дочасні вибори, 
сказати важко. Але вже зараз 
зрозуміло, що період «топтан-
ня» ось-ось завершиться і розпо-
чнеться справжній передвибор-
чий марафон. Його тривалість 
також сьогодні важко визначити 
у найближчій перспективі, але 
те, що час до очікуваних виборів 
у Верховну Раду пішов на міся-
ці, сумніватися не доводиться. 
І заяви Президента, які неодно-
разово тиражувалися певними 
політиками та політологами так 
званого президентського «пулу» 
про вибори у 2019-у році, мало 
кого в Україні можуть збити із 
пантелику. До 2019-го Україна 
просто не «протягне». Адже від-
термінування виборів (а це озна-
чає – відтермінування надій на 
певні зміни в країні) аж на два 
роки гарантує ще два роки ней-
мовірних страждань, які дедалі 
посилюватимуться. І це не лише 
підвищення комунальних тари-
фів, які вже давно не відповіда-
ють і не піддаються жодному об-
ґрунтуванню, окрім єдиного – так 
звана «еліта» України хоче жити 
по-старому. У нинішній ситуації 
відтермінування виборів – це еле-
ментарне бажання протримати-
ся ще рік-два, заробивши у вирі 
економічного хаосу державно-
го життя ще десяток чи сотню 
мільйонів статків. Про людей, 
які гинуть на фронті, які масо-
во вимирають від неспромож-
ності пролікуватися чи навіть 
прохарчуватися, мова в Україні 
навіть не виникає. Людям дали 
можливість безвізового подоро-
жування до Європи, і більшість 
економічно активного населення 
сьогодні налаштована на трудо-
ву еміграцію, як ледь не єдиний 
засіб порятунку й виживання. 
Про ілюзорність таких намірів 
говорити не доводиться, але біль-
шість українців, які вирушають 
у закордонні трудові «відряджен-
ня», традиційно сподіваються на 
те, що їм таки пощастить.

Але все це не рятує ситуації 
в Україні, яка вже давно набула 
загрозливого вигляду не лише 
для найбіднішого і давно зне-
доленого населення держави, 
але й для малого та середнього 
бізнесу. У Житомирі та області 
загалом це також відчувається та 
позначається на передвиборчих 
приготуваннях. Дедалі більше 

підприємців, власників колись 
успішних, а нині «заморожених» 
бізнесів, прагнуть повернутися 
у політику. Звісно, кожен шукає 
свого «табору», або ж намагаєть-
ся згуртувати певне коло одно-
думців на місцевому рівні. І саме 
нинішнє літнє «топтання» для 
багатьох стає своєрідним полі-
тичним стартом, а для декого – 
періодом відродження свого по-
літичного реноме.

Ми не говоримо про депу-
татів Житомирської обласної 
чи, наприклад, Житомирської 
міської ради, які, в силу публіч-
ного характеру своєї депутат-
ської діяльності часто просто 
опиняються у вирі громадської 
уваги. Декого з них називають 
потенційними кандидатами на 
наступних парламентських ви-
борах, за якими правилами вони 
не проходили б. У першу чергу 
йдеться про депутатів Житомир-
ської облради В. Кропивниць-
кого, І. Рибинського, А. Лабун-
ську, І. Костюшко, М. Рудченка, 
С. Крамаренка, С. Кизіна, які 
сьогодні є своєрідними «флаг-
манами» певних політичних 
сил на Житомирщині. Сміливо 
можемо додавати до їх списку 
і П. Рудя, Л. Цимбалюк, Н. Ле-
онченко, Н. Чиж із числа депу-
татського загалу Житомирської 
міської ради. Але сьогодні відо-
мо й про те, що свої політичні 
амбіції та колишню політичну 
«вагу» намагатимуться відно-
вити чимало відомих на Жито-
мирщині людей, які вже були 
депутатами різних рівнів і чудо-
во розуміють, що час завершу-
вати своє перебування в «тіні» 
політичного життя нехай навіть 
на регіональному рівні. Тому 
житомиряни вже зовсім скоро 
мають почути про політичні 
амбіції колишніх депутатів. Їх 
коло достатньо широке, але для 
певного розуміння конкретики 
«моменту» називаємо прізвища 

Б. Буряченка, М. Пухтаєвича, 
Л. Крігера, В. Онопрієнка, М. Са-
венка, О. Дмитрука, В. Стельма-
ха, В. Гірука, В. Дебоя і цілого 
ряду інших відомих у Житомирі 
людей. Цей список можна буде 
швидко подвоїти за рахунок 
екс-депутатів минулих років, 
які сьогодні успішно працюють 
у регіонах Житомирщини.

Можна безпомилково зазна-
чити і стверджувати, що для 
участі у політичних приготу-
ваннях влітку – восени 2017 року 
на Житомирщину «повернуть-
ся» чимало відомих постатей 
столичного земляцтва. І мова 
йтиме не лише про «команди» 
В. Литвина, В. Развадовського, 
П. Жебрівського чи М. Оніщу-
ка. На Житомирщину вже дав-
но «поклали око», а упродовж 
2014–2017 років тут значно по-
силили свою присутність олігар-
хи-аграрії. Навіть меценати на 
кшталт О. Богомолець можуть 
(і цілком очевидно, що захочуть) 
більш потужно впливати на си-
туацію у поліському регіоні. Усі 
вони намагатимуться увійти до 
числа активних гравців на полі 
передвиборчих приготувань на 
Житомирщині. Звісно, ситуації, 
коли «в бій ідуть одні старики», 
ми вже не побачимо. Попри 
економічні негаразди, навіть 
в умовах стагнації державниць-
кого життя, лідери та «отама-
ни» у громадсько-політичному 
житті України народжуватися 
та зростати не переставали. На 
Житомирщині –  також. Тож 
політичний калейдоскоп кінця 
літа і початку осені 2017 року на 
Житомирщині кратно зросте, 
пожвавиться і збагатиться усіма 
кольорами та відтінками полі-
тичного спектру. Що із того ви-
йде і наскільки тривожною для 
України стане політична осінь 
2017-го року, сказати важко. Але 
тривоги і пристрастей вистача-
тиме точно на всіх.
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Сьогодні багато хто зада-
ється питанням: чим краще 
обробити стелю? І це не 
дивно. Адже оздоблюваль-
ні матеріали представлені 
в широкому асортименті. 
Щоб обрати конкретний 
варіант, необхідно ретельно 
розібратися в особливостях 
застосування кожного ма-
теріалу. Ми розповімо про 
найпопулярніші види об-
робки стель.

Пластикові панелі
Завдяки використанню пластикових 

панелей:
 ● створюється ідеально рівна поверхня;
 ● приховуються всі дефекти стелі;
 ● існує можливість заховати електро-

проводку.

Особливо затребуваний цей облицю-
вальний матеріал при обробці приміщень, 
які відрізняються підвищеною вологістю: 
кухні, ванни, сауни, басейни. Також пане-
лі з пластика дуже стильно виглядають 
у засклених лоджіях, де облицювальний 
матеріал використовується не тільки для 
обшивки стелі, але і стін.

Обробка стелі пластиковими панелями 
передбачає пристрій каркаса з дерев’яних 
рейок або металевих профілів. Панелі ма-
ють різні розміри. Найбільш зручно ко-
ристуватися виробами довжиною 2,7–3 м 
і шириною 0,25 м. Завдяки наявності по-
рожнини з ребрами жорсткості облицю-
вальний матеріал є міцним і легким.

Купуючи ПВХ панелі, необхідно звер-
нути увагу на їхню товщину. Якісні вироби 
характеризуються тим, що при наведенні на 
них сонячних променів або електричного 
освітлення вони не просвічуються.

Для монтажу каркасу краще скорис-
татися металевим профілем. Однакові за 
розмірами дерев’яні рейки знайти склад-
ніше. Крім того, вони схильні до гниття, 
що значно знизить експлуатаційний пе-
ріод матеріалу у приміщеннях з підви-

щеною вологістю.
Для розмітки площини використовуєть-

ся лазерний або водяний рівень. На стінах 
кресляться лінії, які окреслять межі но-
вого стелі. Накреслені лінії є орієнтиром 
для монтажу стартового профілю, який 
кріпиться до стіни саморізами. Щоб мета-
леві профілі не провисали, здійснюється їх 
фіксація до підвісів.

До решетування перпендикулярно крі-
пляться пластикові панелі. Обробка стелі 
вагонкою з пластику передбачає точне 
розрізання панелей. Причому робиться це 
з урахуванням створення компенсаційного 
зазору в 5 мм.

Обробка стелі ПВХ панелями перед-
бачає здійснення наступних дій:

 ● перша панель укладається в старто-
вий профіль;

 ● панель присувається впритул до стіни 
так, щоб з трьох боків перебувала в профілі;

 ● крайня частина панелі саморізами 
фіксується до решетування;

 ● наступні панелі з’єднуються з вже 
встановленими панелями.

У процесі монтажних робіт слід зверта-
ти увагу на відсутність щілин і на основу, 
яка не повинна просвічуватися.

При кріпленні освітлювальних при-
ладів в обшивці відразу робляться отво-
ри. Необхідно використовувати тільки ті 
світильники, робота яких не призведе до 
перегріву ПВХ панелей. Елементи освіт-
лення кріпляться до старої стелі або не-
сучих профілів обрешітки. Забороняється 
угвинчувати освітлювальні прилади безпо-
середньо до пластику.

Дерев’яна стеля
До популярних способів обробки стелі 

відноситься і облицювання поверхні дере-
вом. Цей натуральний матеріал «дихає», 

характеризується бездоганним зовнішнім 
виглядом і здатністю зберігати тепло.

Будь-яка порода деревини привносить 
у кімнату атмосферу комфорту і спокою. 
Найчастіше дерев’яні стелі покриваються 
прозорим лаком, завдяки чому підкреслю-
ється унікальні візерунки дерева.

В основі вибору деревини для облицю-
вання стелі лежить розмір приміщення. 
Якщо кімнати невеликі, краще купувати 
деревину світлих забарвлень. Для просто-
рих приміщень кращим варіантом є дерево 
з темними відтінками.

Обробка стель деревом також перед-
бачає створення обрешітки. Тільки в цьо-
му випадку використовуються дерев’яні 
рейки розміром 20–40 мм. Відстань між 
ними становить 30–35 см. По периметру 
і посередині стелі натягується волосінь, 
яка служить орієнтиром для кріплення 
дерев’яної вагонки.

Технологія облицювання стелі вагон-
кою з дерева багато в чому схожа з уста-
новкою пластикових панелей:

 ● першу планка розташовують впри-
тул до стіни;

 ● вагонку розміщують перпендику-
лярно обрешітці;

 ● створюється відступ між стіною і об-
лицювальним матеріалом;

 ● за необхідності укладається електро-
проводка та освітлювальні прилади.

Щоб домогтися якісної обшивки, в дея-
ких місцях каркаса доведеться підкладати 
невеликі шматочки планок. Сама вагонка 
монтується за допомогою саморізів. Їх кра-
ще угвинчувати в пази облицювального 
матеріалу. Так саморізи виявляться «не-
видимими».

Монтажні роботи завершуються по-
криттям деревини фарбою або лаком. Не 
варто користуватися глянцевими лако-

обробка стелі:  
кращі сучасні рішення

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

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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фарбовими матеріалами. Блискуча стеля 
стомлює зір. Та й виглядає таке оздоблення 
«без смаку».

Після нанесення і висихання першого 
шару лаку поверхня зачищається дрібно-
зернистим наждачним папером. Так вида-
ляються дрібний ворс і повітряні бульбаш-
ки. Дана процедура повторюється 2–3 рази.

Якщо необхідно змінити відтінок 
дерев’яної стелі, слід використовувати 
спеціальний барвник. Цей матеріал за-
безпечить деревину насиченими натураль-
ними відтінками сосни, горіха або дуба. 
Використання барвника не розтягує процес 
внутрішньої обробки стель. Барвник ви-
сихає за короткий проміжок часу.

Стельові балки
При оформленні приміщення у стилі 

кантрі досить оригінальним рішенням ста-
не створення стелі з балок. Така поверхня 
має декоративне призначення. Головне – це 
точне визначення місцезнаходження балок.

Існують наступні варіанти їх розташу-
вання:

Уздовж довгої сторони кімнати. Візу-
ально подовжується приміщення.

Поперечний. Робить кімнату візуально 
ширше.

Хрестоподібний. Розміри кімнати ві-
зуально не збільшуються.

Перехідні балки на стіни. Візуально 
збільшується висота приміщення.

Обробка стелі балками може здійсню-
ватися з різних матеріалів. Найбільш по-
пулярні:

 ● дерево;
 ● гіпсокартон;
 ● поліуретан.

Дерев’яні балки
При створенні балок із деревини ви-

користовується тільки добре просуше-
ний матеріал. Інакше тепле повітря, що 
піднімається до стелі, стане причиною 
виникнення добре помітного «стику» між 
дошками.

Облицювання стелі дерев’яними балка-
ми складається з наступних етапів:

 ● для щільного прилягання нижньої 
і бокових частин торці панелей підганя-
ються наждачним папером або рубанком;

 ● до бічних панелей за допомогою са-
морізів прикручуються бруски;

 ● крок їх кріплення 15–20 см;
 ● для фіксації нижньої частини балок 

у брусках свердлять отвори;
 ● отвори повинні знаходитися перпен-

дикулярно вгвинченним саморізам, які 
з’єднують бокову частину і брусок;

 ● місця з’єднання балок проклеюються 
і фіксуються саморізами.

Балки з гіпсокартону
Для імітації балкової поверхні з ви-

користанням гіпсокартону знадобиться 
рівна стеля. До речі, основу можна зробити 
з самого ж гіпсокартону. Якщо обраний 
цей варіант, то балки будуть виглядати як 
другий ярус стелі, що складається з двох 
рівнів.

Облаштування на стелі гіпсокартонних 
фальш-балок передбачає:

 ● розмітку ліній, де розташовуються 
балки;

 ● кріплення до стелі підвісів;
 ● складання решетування з металевого 

профілю;
 ● створення заготовок балок з гіпсо-

картону;
 ● фіксацію гіпсокартонних елементів 

до каркаса;
 ● грунтування і шпаклювання по-

верхні.

Поліуретанові балки
Цей спосіб обробки стелі є найпро-

стішим і швидким. Поліуретанові кон-
струкції характеризуються невеликою 
вагою, простотою монтажу та відсутністю 
додаткових робіт з обробки. У фальш-
балки з поліуретану так само, як і в гіп-
сокартоні, можна приховати телефонні 
та електричні дроти.

Монтаж балок здійснюється в такій 
послідовності:

 ● на стелі розмічаються лінії їх роз-
ташування;

 ● по розмітці з допомогою довгих шу-
рупів з дюбелями встановлюються клин-
бруси;

 ● відстань між ними становить 0,9–1 м;
 ● по центру клин-брусів свердляться 

отвори розміром на 2–3 мм менше, ніж 
діаметр шурупів;

 ● клини змащуються спеціальним 
клеєм і з’єднуються з нижньою частиною 
балки;

 ● за допомогою саморізів клин-бруси 
кріпляться до балок;

 ● для кріплення кабелю в клин-брусах 
робляться поздовжні розрізи;

 ● для поліпшення естетичних якос-
тей під балками кріпляться поліуретанові 
консолі.

Шпалери на стелю
Традиційним видом обробки стелі 

вважається наклеювання шпалер. Щоб 
цей процес був більш легким і зручним, 
шпалери мають:

 ● безперешкодно ковзати поверхнею;
 ● без зайвих зусиль утримуватися од-

нією людиною під стелею;
 ● миттєво приклеюватися до поверхні.

Флізелінові шпалери
Всіма перерахованими характеристика-

ми володіють флізелінові шпалери. Вони 
чудово ковзають на будь-якій поверхні і не 
змащуються клеєм (його досить нанести 
тільки на стелю). Також при «зіткненні» 
з поверхнею флізелінові шпалери відразу 
прилипають до стелі.

Хоча обробка стелі шпалерами з флі-
зеліну і не викличе особливих труднощів, 
існує кілька нюансів, яких потрібно до-
тримуватися. Основна вимога висувається 
до клейового складу. Він повинен бути 
достатньо густим. Якщо користуватися 
клеєм, то в двенадцатилитровое відро 
доведеться висипати всю упаковку. За 
консистенцією повинен бути схожим на 
густу сметану.

Перед нанесенням клею поверхня 
обов’язково піддається обробці грунтов-
кою. В іншому випадку клей дуже швидко 
буде вбиратися в стелю. А це призведе до 
того, що доведеться постійно займатися 
його повторним нанесенням.

Важливим моментом є правильне на-
клеювання першого полотна. Його потріб-
но розмістити рівно. Жодних викривлень 
не повинно бути, оскільки такі полотна 
буде неможливо якісно наклеювати встик. 
Тому відразу задається напрямок розмі-
щення шпалер.

Технологія обробки стелі флізелінови-
ми шпалерами містить такі дії:

 ● на стелю наноситься клей;
 ● до нього одним кінцем приклада-

ється полотно;
 ● рулон розмотується і пригладжуєть-

ся шпателем;
 ● біля стіни шпалери обрізаються з не-

великим запасом;
 ● наступні полотна укладаються встик 

і «укативаються» пластиковим валиком.

Рідкі шпалери
До оригінального варіанту декоратив-

ної обробки стелі відноситься використан-
ня рідких шпалер. До складу матеріалу 
входять:

 ● натуральні волокна бавовни, целю-
лози і шовку;

 ● екологічно чиста фарба на водній 
основі;

 ● компонент (акрилова дисперсія або 
клей КМЦ).

Деякі рідкі шпалери містять:
 ● слюдяні блиски;
 ● кварцову та мармурову крихту;
 ● кольорові флоки.

З рідкими шпалерами дуже приємно 
працювати:

 ● вони не мають запаху і не притягу-
ють пил;

 ● наносяться без стиків;
 ● заповнюють всі щілини.

Технологія нанесення рідких шпалер 
передбачає ретельну підготовку основи, що:

 ● очищається від старого покриття;
 ● шпаклюється і грунтується;
 ● з допомогою кварцового пилу робить-

ся трохи шорстким.
Для якісного нанесення оздоблюваль-

ного матеріалу необхідно правильно при-
готувати робочий розчин. Для цього:

 ● пакет з сухою сумішшю струшується 
і висипається в пластикове відро;

 ● у відро наливається вода;
 ● вода з сухою сумішшю ретельно пе-

ремішується;
 ● повинна вийти однорідна маса, схожа 

на густі вершки.
Для обробки стелі рідкими шпалерами 

використовується шпатель з гладкою по-
верхнею. Нанесений розчин повинен бути 

пухким. Сильно притискати шпатель не 
рекомендується. (Рідкі шпалери будуть 
спресовуватися. Що стане причиною від-
сутності рельєфної поверхні та збільшення 
витрат матеріалу).

Щоб не з’явилося стиків і швів, нане-
сення рідких шпалер відбувається відразу 
на всю стелю. У процесі роботи потрібно 
стежити, щоб на поверхні були відсутні 
розриви, горби і напливи. Нове покриття 
не має просвічуватися.

Завершальним етапом є нанесення на 
поверхню шпалер акрилового лаку. Він під-
вищить вологостійкість і міцність матеріалу.

Декоративна штукатурка
Гарні естетичні та практичні властивос-

ті, стійкість до ударів і подряпин притаман-
ні декоративній штукатурці. Цей матеріал 
застосовується для облицювання різних 
типів основи:

 ● цегли;
 ● бетону;
 ● дерева;
 ● гіпсокартону;
 ● металу.

Оздоблення декоративною штукатур-
кою стелі починається з підготовчих робіт:

 ● видаляється старе облицювання;
 ● за наявності грибка стеля обробля-

ється мідним купоросом;
 ● поверхня грунтується складом гли-

бокого проникнення;
 ● згідно з інструкцією замішується 

штукатурна суміш.
Сам процес облицювання стелі декора-

тивною штукатуркою нагадує забивання 
поверхні шпаклівкою. Рухи рукою роблять-
ся спочатку знизу вгору, а потім розчин 
вирівнюють. Декоративна штукатурка на-
носиться декількома шарами.

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: надо поднять экономику, чтобы 
молодежь после вУЗов работала с достойной 
зарплатой по специальности в Украине,  
а не ехала собирать клубнику за рубеж

США і Європа з Україною. Підсумки 
українського дипломатичного тижня

–�А первым ша-
гом необходимо вос-
становить мир, – об 
этом сказал сопред-
седатель фракции 
«Оппозиционного 
Блока» в парламенте 
Александр Вилкул 
в видеообращении 
к выпускникам школ, 
родителям и сту-
дентам, отвечая на 
вопрос о том, что 
необходимо для обес-
печения молодежи 
работой после окон-
чания колледжей, 
институтов и универ-
ситетов.

– Минус 22% – итог работы 
власти за эти четыре года. И за 
каждым процентом падения сто-
ят сотни тысяч закрытых рабочих 

мест. От 5 до 8 миллионов украин-
цев уже уехали за границу. Это по 
разным расчетам, пять – это те, кто 
официально трудоустроен, и во-
семь – те, кто вахтовым методом 
туда – сюда ездит. На улицах стало 
меньше людей, не потому что лето.

На своей странице в facebook 
Вилкул написал: «Вы хотите, что-
бы ваши дети в будущем были 
обеспечены достойной работой 
и зарплатой?

Так нам надо сохранить стра-
ну. Мы должны объединиться 
и остановить уничтожение эко-
номики. Поддержите нашу акцию 
“Боремся вместе – вместе побе-
дим!” и поставьте подписи под 
законопроектами о поддержке 
промышленности “Новая Индус-
триализация” и с требованием 
переизбрать Раду».

Вилкул подчеркнул, что меха-
низм преодоления глубоких кри-
зисных явлений, был отработан 
ранее и уже позволил достичь 
значительных успехов.

– В 2010 году, когда я стал гу-
бернатором после кризисных 2007, 
2008, 2009 годов, ситуация была 
подобной. Но даже мои враги 
и недоброжелатели признают, 

что за 3 года с 2010 по 2013 рост 
производства в Днепропетровской 
области был 25%. Из-за этого мы 
повысили заработную плату, и из-
за этого у нас была почти нуле-
вая задолженность по заработной 
плате, – сказал он.

Вилкул подчеркнул, что оста-
новить кризис в экономике может 
только про-активная промышлен-
ная политика.

– Для этого мы подали в пар-
ламент пакет законопроектов, 
который объединен общим на-
званием – «Новая Индустриали-
зация». Я почти 20 лет проработал 
в промышленности, от помощника 
машиниста экскаватора до гене-
рального директора, и они напи-
саны совместно с экспертами и ре-
альными работниками отрасли.

Законопроекты включают 
в себя поддержку промышлен-
ности, создание новых рабочих 
мест, стимулирование новых видов 
деятельности, поддержку экспор-
та для расширения рынков сбыта, 
развитие инновационной отрасли, 
это ракетно-космической. У нас на 
сегодняшний день из 8 заводов, 
которые собирали самолеты, рабо-
тает только 2, «с горем пополам». 

Ракетно-космическая уже почти 
потеряна. Важно развитие науки, 
образования. Господдержка при 
трудоустройстве на первое рабо-
чее место, – сказал Вилкул.

Он также отметил, что необхо-
димо остановить продолжающийся 
кризис в банковской системе и улуч-
шить инвестиционный климат.

– И самое главное – восстано-
вить мир. Только с этого начнутся 
положительные изменения, – от-

метил Вилкул.
Нардеп призвал все партии 

прекратить политические кон-
фликты и объединяться вокруг 
восстановления экономики.

– Тогда молодежь после кол-
леджей, институтов, техникумов, 
ПТУ получит возможность реали-
зовать себя в нашей стране. Ради 
этого мы и работаем. Рук мы точ-
но не опустим. И нам очень важна 
ваша поддержка, – сказал Вилкул.

Кінець черв-
ня виявився по-
справжньому спекот-
ним для української 
дипломатії. З 20 по 
26 червня українська 
делегація зустрілася із 
найбільшими страте-
гічними партнерами 
на міжнародній арені.

Спочатку глава держави Петро 
Порошенко відвідав Вашингтон, де 
провів перемовини із президентом 
США Дональдом Трампом та інши-
ми американськими високопосадов-
цями, потім полетів до Брюсселю на 
зустріч із главою Євроради Дональ-
дом Туском. Завершили цю плеяду 
дипломатичних візитів переговори 
із президентом Франції Еммануе-
лем Макроном та французькими 
урядовцями. Які питання стояли на 
порядку денному всіх цих зустрічей 

і з якими результатами українська 
делегація повернулася додому, дослі-
дили експерти Центру громадського 
моніторингу та контролю.

Санкції та енергетичні 
домовленості у Вашингтоні

Візит української делегації до 
США був позначений вагомою по-
дією у геополітиці. У день зустрічі із 
Порошенком Трамп підписав нові 
санкції проти Російської Федера-
ції через її агресію щодо України. 
Вашингтон укотре запевнив укра-
їнських представників у підтримці 
незалежності, суверенітету і терито-
ріальної цілісності нашої держави.

Речник Білого дому Шон Спай-
сер наголосив, що «…одна з причин, 
чому запроваджені санкції, полягає 
у тому, що до того часу, поки вони 
(російські військові, – ред.) не підуть 
зі сходу України, ми збираємося 
і надалі зберігати санкції стосовно 
Росії. Ми вважаємо, що це частина 
України, і з цієї причини ці санкції 
зберігатимуться».

Більшість політичних аналітиків 
позитивно оцінили візит Порошен-
ка до США.

Александр Вершбоу, екс-
заступник генерального секрета-
ря НАТО, також вважає зустріч 
українського та американського 
лідерів обнадійливою, особливо 
щодо перспективи надання Украї-
ні летальної зброї.

«Думаю, відбудеться серйозний 
перегляд ставлення до прохання 
президента Порошенка про військо-
ву допомогу. Думаю, міністр обо-
рони Меттіс був проінструктований 
президентом Трампом особисто взя-
ти під контроль це питання і почати 
переговори про конкретні кроки. 
Україна, звичайно ж, здатна захис-
тити себе, але посилення військової 
допомоги допомогло б у перегово-
рах – показало б Москві, що час не 
на її боці. І краще виконати Мінські 
угоди прямо зараз, ніж відкладати, 
відкладати і відкладати», – зазначив 
Вершбоу і додав, що позитивним 
сигналом є і візит Порошенка до 
США раніше за Путіна.

Завершальна крапка в Угоді 
про асоціацію України з ЄС

Так само, як і США, Європа зу-
стріла українську делегацію про-
довженням ще на півроку санкцій 
проти РФ та анексованого Криму 
через невиконання міжнародних 
зобов’язань і порушення міжнарод-
ного правопорядку.

«Погодили. ЄС подовжить 
економічні санкції проти Росії че-
рез брак з їхнього боку виконання 
мінських угод», – заявив президент 
Європейської Ради Дональд Туск 
22 червня. Нові санкції триватимуть 
до 31 січня 2018 року.

«Формула Макрона»  
для миру на Донбасі

На зустріч із Еммануелем Мак-
роном Петро Порошенко прибув 
уже заручившись підтримкою 
США та ЄС. У Парижі знову го-
ворили про безпекові питання та 
співпрацю в енергетичній сфері. 
Також Порошенко запропонував 

залучити французьких інвесторів 
до переробки сміття та агропромис-
лового комплексу в Україні. Однак 
найголовнішою темою було пере-
завантаження Мінського процесу.

Французький лідер запропо-
нував переглянути «нормандський 
формат» задля досягнення миру на 
Донбасі. При цьому він чітко вказав, 
хто є агресором у конфлікті в Україні.

«Треба розуміти, що агресія по-
ходить з Росії, тобто агресором є не 
Україна. Також ми визнаємо анексію 
Криму, що вона є незаконною.», – за-
значив Еммануель Макрон, додав-
ши, що сподівається на підтримку 
Ангели Меркель у цій позиції.

У свою чергу український Пре-
зидент схвально відгукнувся про 
«формулу Макрона», яка передбачає 
відведення військових сил і зброї, 
допуск міжнародних спостерігачів 
на всі точки і звільнення заручників.

За словами французького пре-
зидента, зустріч лідерів країн «нор-
мандського формату» (Україна, 
Росія, Франція, Німеччина) може 
відбутися на початку липня.
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ТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ГРАНИЦЕЙТРУДОУСТРОЙСТВО ЗА ГРАНИЦЕЙ
Помощь в открытии виз разных типов:
приглашения,страховки, анкеты.
ВАКАНСИИ — полное сопровождение.
Тел.: 098 213 07 08, 098 545 73 05.
Больше на www.eurojob.org.ua
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1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	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	пра-
цевлаштування,	конкурентний	рівень	заробітної	
плати	067)3748393

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

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

•	Автомийник у	транспортну	компанію	"Фунда-
мент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	пра-
цевлаштування,	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)9296713Виталий

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

•	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	условия	
работы	067)4126136

•	Автослесарь на	СТО	для	ремонта	авто-
мобилей	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	сво-
евременно.	Иногородним	бесплатное	жилье.	
093)5213848Юрий
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•	Арматурщик для	выполнения	работ	по	про-
изводству	железобетонных	изделий	с	о/р	на	
завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гаран-
тируем	хорошие	условия	труда,	достойную	
стабильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	
Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.
com.ua	067)6415300Наталия,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,	про-
дажа	выпечки.	Г/р	с	7.00-20.00,	нед./нед.	З/п	при	
собеседовании	063)5151051АндрейАнатолиевич

•	Бармен в	кафе.	Срочно!	ул.	Домбровского,50.	
Хорошие	условия,	своевременная	зароботная	
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	За-
току	на	літній	сезон.	098)4852203,(063)8689177

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

•	Бензопильники, трактористи,	пилорамники,	
зварювальники,	автослюсарі,	водії,	бригадири	
запрошуються	на	заготівлю,	переробку	лісу,	
Житомирська	обл.,	висока	з/п	0968919614

•	Бійці групи	швидкого	реагування	в	службу	
безпеки	Кобра.	Робота	у	Київській	області,	
м.Вишневе.	Вахта:	1/2-	300грн.	Офіційне	працев-
лаштування,	повний	соц.пакет	096)4740677Ва-
лентинПетрович,(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.	Ро-
бота	в	м.	Житомир.	067)7685216

БУдівельники ріЗних сПеціАльносТей ЗА-
ПрошУюТься нА БУдівницТво У м.ЖиТомир. 
0970871811

•	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

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

•	В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельни-
ки	муляри,	штукатури,	охоронці,	тощо.	З/П	
-дохідна.	Вахта+проживання	забезпечуєм.	
:0679684357

•	В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельники	
різних	спеціальностей,охоронці,різноробочі.
Вахта+проживання	забезпечуєм.	:0671888494

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

•	Вантажник З/п	до	4000	грн.	Робота!	У	звязку	
з	розширенням	в-ва	(шкарпетки)	терміново	
проводиться	набір	співробітників.	Д/р	необо-
вязковий.	Навчаємо	093)1341064

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

•	Вантажник р	на	підприємство.	З/п	гідна,	гра-
фік	нормований.	Можливість	професійного,	
кар'єрного	і	особистого	зростання,	стабільну	і	
своєчасну	заробітну	плату.	Звертатися	за	адре-
сою:	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	Польщі,	
Німеччині,	Естонії,	Канаді,	Ізраїлі	(5	років),Чехії	
(від	3міс).	0674550664,0996348031

•	Водители на	фронтальный	погрузчик	на	по-
стоянное	место	работы	в	блочный	карьер.	Город	
Коростышев,	Житомирская	обл.	Доставка	в	и	
с	Житомира	за	счет	предприятия.	Зароботная	
плата	от	выработки	067)2690841Владимир

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

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

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

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

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

•	Водитель кат	Е	на	фуры	и	автовозы.	Работа	
в	Европе.	О/р	от	1	года	на	фуре	20	тонн.	Соц.
пакет,	страховка,	95	код.	Оформление	докумен-
тов	бесплатно.З/п	от	40	000грн.	Офиц.	трудо-
устройство.	Помощь	в	получении	тахографа.	
Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выдана	095
)9441000,(097)0803322,(044)5597088

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

•	Водитель кат.С,	В	с	о/р	от	3-х	лет	срочно	
требуются	на	постоянную	работу.	Официальное	
трудоустройство.	Хорошие	условия	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	договорная.	
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	собеседо-
вании.	098)0467272

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

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

•	Водитель-дальнобойщик срочно	требуется	
на	постоянную	работу.	Работа	по	Украине	и	за	
рубежом.	Оплата	достойная,	при	собеседова-
нии.	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	надаємо.	
067)9159031,(068)4438422

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

•	Водії категорії	С,	СЕ,	Е	потрібні	на	постійне	
місце	роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	На-
даємо	гуртожиток,	вахтовий	метод	роботи.	
095)2838221в/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	Житомирський	
маслозавод.	З/п	за	результатами	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	зростання,	
стабільну	і	своєчасну	заробітну	плату.	Зверта-
тися	за	адресою:	м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	
096)7972405

•	Водій кат	Е	в	автотранспортную	компанію.	Д/р	
від	1	року	на	іномарках.	Робота	в	м.	Житомир	
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	автотранспортних	за-
собів	кат	”В”,	“С”,”Е”	,	(д/р	від	1	року)	на	підпри-
ємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	
Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	мето-
дом.	Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	
Надаємо	місце	для	проживання	045)7250532від-
ділкадрів,(067)8426544,(09

•	Грузчик -	отборщик	срочно	в	сеть	магазинов	
в	городе	Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	
График	работы	и	зароботная	плата	при	собе-
седовании	067)4115782

•	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	автосервис.	
О/р	от	года,	готовы	взять	студента,	обучаем.	
Опыт	работы	со	специнструментом.	Офици-
альное	трудоустройство.	Полный	соцпакет.	З/п	
10000грн	484970,(067)4110320

•	Автослюсар у	транспортну	компанію	"Фунда-
мент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	пра-
цевлаштування,	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	городе	
Житомире.	Опыт	работы	обьязателен.	График	
работы	и	зароботная	плата	при	собеседовании.	
067)4115782

•	Администратор на	автомойку	приглашается	
на	постоянную	работу	в	комплекс	VMU	servise	
Vianor	(р-н	Богуния).	Г/р	нормированный.	З/п	
7000грн	067)9708633АндрейАнатолиевич

•	Адміністратор в	ресторан	в	комплекс	рес-
торану	і	магазину	продтоварів	Пан	Марципан.	
Стабільна,	гідна	заробітна	плата.	Офіційне	пра-
цевлаштування.	Безкоштовне	проживання	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	помо-
гаем.	Место	работы:	Киевская	обл,	Броварской	
р-н	067)9321469

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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•	Грузчик в	торговую	компанию	(г.	Житомир,	
проспект	Независимости	91/1).	Без	вредных	
привычек!	Хорошие	условия	труда.	Заробот-
ная	плата	и	графики	работы	оговариваются	
при	собеседовании	067)4121994,(067)4110539

•	Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	
место	работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Жи-
томире.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные	093)7439137,(097)7638729,(099)
9439760

•	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),	прибирання	
приміщень	і	зон	для	куріння.	Потрібні	в	клінін-
гову	компанію	МОЙАВТО.	Офіційна	з/п	-	3200	
грн.	Спецодяг!	Графік	роботи	в	три	змінни.	Під-
віз.	Соц	пакет.	063)4834000ЮрійМихайлович

•	Диагност срочно	 требуется	 на	 посто-
янную	работу	в	автосервис.	О/р	желате-
лен.	 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,	стабільну	і	
своєчасну	заробітну	плату.	Звертатися	за	адре-
сою:	м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	096)7972405

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

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

•	Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	
електроустаткування	(д/р	від	1р.)	на	підпри-
ємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	
Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	мето-
дом.	Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	
Надаємо	місце	для	проживання.	093)5421719,(
067)8426544,(045)7250532від

•	Електромонтер з	ремонту	та	обслуговування	
електроустаткування	на	виробниче	підпри-
ємство	ТОВ	Житомирський	картонний	комбі-
нат.	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	зароботная	плата	
договорные.	Возможно	без	опыта	работы,	обу-
чаем.	Дружеский	коллектив	066)7240610

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

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

•	Инженер-строитель срочно	требуются	на	по-
стоянную	работу	в	г.Житомир.	О/р	приветству-
ется.	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)5972260Павел

•	Каменщики срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	г.Киев	в	строительную	компа-
нию.	Зароботная	плата	высокая.	Предостав-
ляем	жилье	067)5081459

•	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)7638729,(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 -	комплектовщик	требуется	в	тор-
говую	компанию.	Возможно	без	опыта	работы.	
График:	5-ти	дневка	с	7:00-19:00.	Заработная	
плата	при	собеседовании.	Гарантируем	каче-
ство	и	стабильность!	Все	детали	по	

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

•	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	результа-
тами	співбесіди.	e-mail:	nkalendiuk@	rud.ua.	
422916,(050)4637220

•	Кондитер срочно	требуется	на	постоянное	
место	работы	в	магазин	Сильпо	в	городе	Жи-
томире.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные	099)9439760,(097)7638729,(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.	Оплачуємо	харчу-
вання	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)4101126ОлександрЛьвович

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

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

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

•	Мастер по	поклейке	пленок	(химчистка)	
приглашается	на	постоянную	работу	в	комп-
лекс	VMU	servise	Vianor	(р-н	Богуния).	Г/р	
нормированный.	З/п	10000грн	067)9708633Ан-
дрейАнатолиевич

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

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

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

•	Мастер-приемщик заказов	требуется	в	ав-
тосервис.	Прием	заказов	на	СТО	от	клиента.	
Знание	1С,	ПК,	готовы	взять	студента,	обучаем.	
Грамотная	речь.	Оформление	документов.	З/п	
12000грн	067)4110320,484970

•	Машиніст екскаватора	Терміново!	Графік	
роботи,	заробітна	плата	та	всі	деталі	обгово-
рюються	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.	Надаємо	гуртожиток,	
вахтовий	метод	роботи.	095)2838221в/к

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

•	Менеджер з	продажу	(продаж	кованих	та	ме-
талевих	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	торгову	
компанію	спеціалізовану	на	продажу	конди-
терської	сировини.	Досвід	роботи	від	1	року.	
Обовязки:	знання	ПК	і	техніки	продажу	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	обяза-
телен.	Г/р	договорной.	З/п	ставка+%	от	продаж.	
066)5025144Андрей

•	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	авто-
мобилей	срочно	требуется	в	автосалон.	Опыт	
прямых	продаж	в	автобизнесе	от	1	года	будет	
привелегией.	Готовы	взять	студента,	обучаем.	
Пользователь	ПК.	Официальное	трудоустрой-
ство.	З/п	3200грн	+	бонусы	484970,(067)4110320

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

•	Механіки у	транспортну	компанію	"Фунда-
мент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	пра-
цевлаштування,	конкурентний	рівень	заробітної	
плати	067)3748393

•	Мойщики посуды-уборщики	с	о/р	в	пивную	
ресторацию.	Срочно!	Г/р	гибкий.	З/п	договор-
ная.	Есть	подвоз,	питание.	Возможно	официаль-
ное	трудоустройство	067)9175593,(093)0394961

•	Молодші інспектори	відділу	режиму	охорони.	
Вимоги:	відсутність	судимості,	фізично	здорові.	
Г/р	1/3	добу.	З/п	від	3600	грн	097)4870271

•	Монолитчики (перекритие).Строительной	
компании	в	г.	Киеве	р-н	Софиевская	Борща-
говка.	Расчет	2	раза	в	месяц.	Жилье	бесплатно	
-	евровагончики.	098)5972260Павел

•	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	контролю	
доступу	на	підприємство.	Ррафік	роботи	нор-
мований,	офіційне	працевлаштування.	Заробня	
плата	8000грн	067)9707615Андрій

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

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

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

•	Муляри в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	ви-
сотне	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)7315804Юрій

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

нА деревооБроБний ЗАвод євроПейського 
клАсУ ПоТріБні водії кАТ. "е". - мАшини Iveco 
Trakker, MaN. З/П від 24000грн. для ЗАПисУ 
нА сПівБесідУ ЗверТАТись ЗА номерАми: 
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	работу	В	г.киеВ	требуютСя	уборщики	и	
уборщицы.	удобный	график	работи,	СПецо-
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дежда.	жильем	обеСПечиВаем,	оПлачиВаем	
Проезд	до	г.киеВа.	зарПлата	4500-8000	грн.	
Приглашаем	людей	из	любого	региона	
украины.	0689838536,0992189656

•	на	роботу	В	киїВСькій	облаСті	заПрошу-
ютьСя	Вантажники.	графік	роботи:	30/10	
дніВ.	з/П	4000-6000	грн.житло	надаєтьСя.	
0967877394,олекСандр

на	 роботу	 Потрібний	 аВтокраніВник	
0977912897	леонід

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

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

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

•	Официант (-ка)	в	кафе	Терасса	(с.	Стани-
шовка).	Возможно	без	опыта	работы.	Обучаем.	
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.	График	
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.	Домб-
ровского,50.	Хорошие	условия,	своевременная	
зароботная	плата	050)2405511

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

•	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	постоянную	
работу	в	ночной	клуб	Indigo.	О/р	необязателен,	
обучаем.	Г/р	договорной.	Хорошие	условия	
работы.	З/п	достойная	067)4100960

•	Офіс-менеджер запрошується	в	торгову	ком-
панію	спеціалізовану	на	продажу	кондитерської	
сировини.	Обовязки:	прийом	телефоних	дзвін-
ків,	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.	Опла-
чуємо	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	ресторан	
Пан	Марципань.	Досвід	роботи	не	має	значення,	
проводимо	навчання.	Заробітня	плата	висока.	
067)9932515

•	оХоронець	В	м.	киїВ,	ВаХтоВий	метод,	г/р:	
15/15,	житло	надаємо,	комфортні	умоВи,	
душоВа,	Пральна	машина,	куХня.	з/П	3000	
грн.	0679778135,0673285552

•	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	ро-
боти.	Проїзд,	проживання	безкоштовні.	М.Умань,	
вул.	Незалежності,	83.	0678457965

•	Охоронники в	службу	безпеки	Кобра.	Робота	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/мiсяць.	Вахта-14/14	
днів.	Робота	в	Житомирі	та	області,	м.	Києві	
та	області.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	
роботодавця.	Офіційне	пра	480113,(096)6796950

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

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

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

•	Охранник срочно	требуются	на	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)5151051Ан-
дрейАнатолиевич

•	Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	ме-
тод	работы	(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Фи-
зически	здоровые.	Без	судимости.	З/п	высокая.	
Обеспечение	обмундированием	и	экипировкой.	
Предоставляется	обустроенное	жилье.	067)242
1772,(067)4345494,(050)3355358

•	Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	ме-
тод	работы	(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Фи-
зически	здоровые.	Без	судимости.	З/п	высокая.	
Обеспечение	обмундированием	и	экипировкой.	
Предоставляется	обустроенное	жилье.	067)242
1772,(067)4345494,(050)3355358

•	Пекар -	формувальник	(тістоміс)	терміново	в	
пекарню	в	м.Київ.	Для	іногородніх	надаємо	жит-
ло.	Хороші	умови	праці.	Додаткова	інформація	по	

•	Пекар запрошується	на	роботу	у	с.	Жердова	
(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	потрі-
бен	на	постійне	місце	роботи	в	магазин	Сільпо	
в	місті	Житомирі.	Графік	роботи	та	заробітня	
плата	договірні	099)9439760,(097)7638729,(09
3)7439137

•	Персонал для	прибирання	виробничих	примі-
щень.	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	ленточную	
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	пере-
робки	курчат-бройлерів.	Д/р	не	обов	язковий.	
З/п	від	4400,00	до	6500,00	грн/місяць.	Виплати-	2	
рази	в	місяць.	Забезпечуємо	працівників	міс-
цем	у	гуртожитку,	харчуванням	та	спецодягом	
097)3226055,(066)1052566

•	Підсобні робочі	у	м.Житомирi	(сезонна	ро-
бота).	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,	надаємо	на-
вчання	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.	Предоставляем	
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.	Домбровского,50.	
Хорошие	условия,	своевременная	зароботная	
плата	050)2405511

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

•	Повар в	ресторан	"Чарка-Шкварка"	в	смт	За-
току	на	літній	сезон.	098)4852203,(063)8689177

•	Повар на	постоянное	место	работы	в	кафе	г.	
Житомир.	Хорошие	условия	работы,	дружний	ко-
лектив,	высокая	заработная	плата	067)4104518

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

•	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.	Предостав-
ляем	питание	и	форму.	З/п	3200грн	098)2025409

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

•	Подсобные рабочие	(разнорабочие)	срочно	
требуются	в	цех	по	деревообработке.	На	посто-
янную	работу	в	Житомирской	обл.	Народический	
р-н.	Хорошие	условия	работы.	Жилье	предостав-
ляем.	З/п	высокая.	096)7206032Николай

•	Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	по-
стоянное	место	работы	в	г.Киев	в	строительную	
компанию.	Зароботная	плата	высокая.	Пред-
оставляем	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	роботу	в	м.Київ.	
Стабільна	з/п:	від	5500	до	7000грн+бонуси,	харчу-
вання,	спецодяг,	навчання.	Допомога	з	житлом.	
099)0441824,(093)3815025,(067)2738128

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

•	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	маслозавод.	З/п	за	ре-
зультатами	співбесіди.	e-mail:	nkalendiuk@	rud.
ua	050)4637220,422916

Комунальне підприємство «Агенція з питань  
регіонального розвитку» Житомирської обласної ради 
оголошує про намір передати нерухоме майно в оренду

1. Інформація про об'єкт оренди, що перебуває на балансі КУ "Обласний центр 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів" ЖОР.

1.1. Нежилі приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Корабельна,10 
загальна площа 3603,20 кв.м, розрахункова орендна плата – 11 грн. 99 коп. за 1 кв.м у 
місяць (без ПДВ, станом на 31.05.17), цільове призначення – розміщення приватного 
навчального закладу; розміщення громадської організації на площі, що не викорис-
товується для провадження підприємницької діяльності.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 19 липня 2017 року включно 
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С.П. Корольова, 12, кім. 209.

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

оренди вказаних об'єктів оренди.
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•	Посудомийниця (-ик)	терміново	потрібна	
на	роботу	в	м.Київ.	Стабільна	з/п:	від	5500	до	
7000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	навчан-
ня.	Допомога	з	житлом.	067)2738128,(093)381
5025,(099)0441824

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

ПоТріБен водій кАТегоріі "с". З/П від 8000 грн. 
нАдАємо БеЗкошТовно ЖиТло.ПрАцюємо в 
києві ТА київській оБл.деТАлі По ТелефонУ 
0980481984олексАндр

Потрібні	будіВельники	0985997256

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

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

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

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

•	Прибиральники службових	приміщень	на	під-
приємство,	що	розвиваеться.	Робота	в	м.	Обухов,	
Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	мето-
дом.	Виплата	з/п	без	затримки	2рази	на	місяць.	
Надаємо	місце	для	проживання.	093)5421719,(0
67)8426544,(045)7250532від

•	Прибиральниця (-ник)	в	клінінгову	компанію	
МОЙАВТО.	Офіційна	з	/	п	-	3200	грн.	Прибирання	
офісів	і	виробничих	приміщень.	Навчання!	Спецо-
дяг!	.	Підвіз.	Графік	роботи	в	три	зміни.	Соцпакет.	
063)4834000ЮрійМихайлович

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

•	Прибиральниця (-ник)	на	постійну	роботу	в	
м.Киiв.	Прибирання	5-ти	поверхового	адміністра-
тивного	корпусу.	Вахтовий	метод	роботи	15/15.	
З/п	4500	грн,	проживання,	харчування	надається.	
096)1718468НеляВасилівна,(096)9653386від

•	Провизор срочно	требуется	в	КП	Фармация	
на	постоянную	работу.	Официальное	трудоу-
стройство.	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,	поря-
дочность,	коммуникабельность.	З/п	высокая	(от	
500	грн/сутки)	+	авынсы	(выплачивается	своевре-
менно,	без	задержки).	Г/р	-	1/2	суток.	097)9869495

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

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

•	Продавец стройматериалов	срочно	требует-
ся	на	постоянную	работу	на	большое	предпри-
ятие.	О/р	приветствуется.	Г/р	нормированный.	
Официальное	трудоустройство.	З/п	от	6000грн	
098)1081610

•	Продавец-кассир срочно	требуется	на	посто-
янную	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	косметики	
в	ТРЦ	г.	Киева.	Хорошие	условия	труда,	гибкий	
график	работы.	Возможность	карьерного	рос-
та.	З/п:	8000-10000	грн.	Предоставляем	жилье.	
096)7789458,(073)1316066

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

•	Продавець в	продовольчий	магазин	на	по-
стійну	роботу.	З/п	гідна.	Вимоги:	д/р,	поряд-
ність,	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,	доброзич-
ливість	та	комунікабельність,	вміння	рахувати.	
Д/р	необов'язковий.	Офіційне	працевлаштування.	
Проводимо	навчання.	418861,(093)3231930

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

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

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

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

•	Продавцы-консультанты в	магазин	обуви.	
Опыт	работы	необязателен,	официальное	трудоу-
стройство.	Заработная	плата	при	собеседовании	
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 в	Польше	по	биометрическому	пас-
порту	без	визы.	Зарплата	от	12	зл/час,	жильё	
бесплатное	делают	карту	побыта	0507710447,	
0682186942

•	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	су-
рогатних	матерів.	Винагорода	до	450	000	грн.	
Укладаємо	нотаріальний	договір.	Безкоштов-
не	медобстеження.	Анонімність.	Вік	від	20	
до	34	років.	Наявність	власних	здорових	ді-
тей.	Ліц.	№	197875	МОЗУ	від	6	червня	2013	р	
097)1358275,(099)5667579

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

•	Работа за	кордоном	Гарантована	легальна	
робота	у	Польщі	Робота	для	жінок,	сімейних	пар	
та	чоловіків,	супроводження	на	всіх	етапах.	Лі-
цензіювання	згідно	наказу	мінсоцполітики.	Наказ	
№	715	від	28.04.2017	098)7208360Лілія,(063)10
96292Ірина

•	Работа за	рубежом	-	Бурильщики	О/р	на	УРБ	
2А2	З/п:	25%	от	пробуренного	метража	Вах-
та.	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	трудоу-
стройству	МСПУ	решение	№	349	от	06.04.2016	г.	
067)5338180,(067)4854824,(057)7172762

•	Работа Зам.	Начальника	виробництва	за-
прошується	 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	СТУДЕНТИ	
на	літній	період.	Потрібні	активні,	комунікабельні,	
бажаючі	працювати	люди.	Дружній	колектив,	
графік	роботи	договірний,	висока	оплата,	що-
денний	розрахунок.	063)5007987,(098)0364445

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

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

•	Работа Міжнародна	консалтингова	компанія	
"Менпауер	Груп"	проводить	консультації	щодо	
працевлаштування	в	Польщі.	050)4409414

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

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

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

•	Работа Присоеденяйтесь	к	нам!	Приглашаем	
на	работу!	Мы	предлагаем:	высокую	и	своевре-
менную	зароботную	плату,	официальное	тру-
доустройство	с	первого	дня.	Звонить	с	пн-	пт	з	
9.00-18.00.	098)2193346

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

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

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

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

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

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

•	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,	фасовки	продук-
ции.	Требования:	физ.	здоровые	,аккуратные.	
Предоставляется	бесплатное	общежитие,	гра-
фик	работы	5-дневка,	смена	8ч.,	З/П	4000	грн	
+	премии.	093)6657434Надежда

•	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	производство.	З/п	
7500-9000	грн.	Киевская	обл.,	Бориспольский	
р-н.,	с.	Счастливое.	Предоставляются:	развозка,	
вкусные	обеды,	жилье	иногородним,	спецоде	
067)5747418,(066)5964073,(063)8036907

•	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	постоянную	
работу.	Работа	в	3-и	смены.	З/п	сдельная	(от	
куба	готовой	продукции)	от	8000грн	066)7520
982,(068)1517054,(063)5826719

•	Разнорабочие срочно	требуется	на	посто-
янное	место	работы.	Хорошие	условия	труда.	
Высокая	и	своевременная	выплата	з/п.	Инаго-
родним	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:	развозка,	
вкусные	обеды,	жилье	иногородним,	спецо-
дежда.	063)8036907,(066)5964073,(067)5747418



20 Середа, 5 липня 2017www.20minut.ua БізнесБізнес

•	РОБОТА В	 ПОЛЬЩІ.Несложные	 сле-
сарские	 работы.Достойна	 зарплата.
Проживание,одноразовое	питание	за	счёт	рабо-
тодателя.Помощь	в	подготовке	документов.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.	Знайдемо	
роботу	кожному.	Сайт:	www.	immigrantlife.com.
ua.	Звертайтеся:	м.	Житомир,	вул.	В.	Бердич	
097)9220110,(073)9220110

•	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,	електрики,	
будівельники,	різнороби,	швачки,	покоївки.	З/П	
від	12000	грн.,	rabota-europa.com.ua.	0968475954

•	Сантехнік у	будівельну	компанію	в	м.	Ки-
єві.	Вміння	читати	креслення	та	працювае-
ти	із	різними	матеріалами.	Заробітня	плата	
від	12000	грн.	Інагороднім	надається	житло.	
097)9803381,(095)5744549МаксимОлександро

•	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,	тре-
буется	в	мебельный	цех.	Заработная	плата	-	от	
3500	грн,	выплата	2	раза	в	месяц.	График	работы	
-	5-ти	дневка.	096)3232588АллаАнатолиевна

•	Сварщик (грузовых	авто)требуется	на	постоя-
ную	работу.	О/р	обязателен.	Г/р	и	з/п	по	собесе-
дованию.	Хорошие	условия	работы	067)4126136

•	Сварщик-аргонщик V-VI	 разряд	 сроч-
но	 требуется	 на	 постоянную	 работу.	 Г/р	
нормированный.	Официальное	трудоустрой-
ство.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	8000грн	
050)3681381,(050)4256001

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

•	Складальник виробів	Заробітна	плата	своє-
часна,	від	4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	
336952,(067)4117631,(067)4117632

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

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

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

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

•	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)2838221в/к

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

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

•	Сортувальник на	пiдприємство.	Енергійні,	
фізично	здорові	люди.	Досвід	роботи	не	обов	
язковий,	надаємо	навчання	за	рахунок	підпри-
ємства.	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	вторсирови-
ни	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	проживання.	
045)7250532відділкадрів,(067)8426544,(09

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	предпри-
ятие.	Работа	в	г.	Боярка	(Киевская	обл).	Иного-
родним	предоставляем	жилье.	067)4402321Алек-
сандрВикторович

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

•	Столяр-станочник Зароботная	плата	сдель-
ная.	067)7685216

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

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

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

•	Стропальщик с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕ-
ТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	хорошие	усло-
вия	труда,	достойную	стабильную	оплату.	
Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	
n.portugalova@oberbeton.com.ua	067)6415300На-
талия,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	стяжку	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	ви-
сотне	будівництво.	З/п	висока!	Надаємо	житло	
044)5642263

•	Технолог громадського	харчування	на	роботу	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	собеседовании.	
096)3232588АллаАнатолиевна

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

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

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

•	Токари приглашаются	на	ЧАО	Маръяновский	
стеклозавод.	О/р	обязателен.	С	города	есть	по-
двоз	до	места	работы.	З/п	сдельная,	от	6000грн	
041)4473337,(067)4100469

•	Токарь срочно	требуется	на	Житомирский	ме-
ханический	завод.	З/п	от	6500грн	Адрес:	г.	Жи-
томир,	ул.	Чехова,	1	063)2822741,(067)4108343

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

•	Торговый представитель	с	личным	авто	сроч-
но	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	работу	по	городу	и	об-
ласти.	Г/р	5-ти	дневка,	нормированный.	Хорошие	
условия	работы.	Официальное	трудоустройство.	
З/п	7300грн	050)3122977СергейМихайлович

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

•	Трактористы срочно	требуются	на	сельскохо-
зяйственную	фирму.	Беляевский	район.	Жильём	
и	питанием	обеспечиваем.	067)5585879

•	требуютСя	уборщики	В	г.киеВ!	работа	
ПоСменная,	Смены	днеВные	и	ночные	(на	
Выбор),	Помощь	С	жильем.	ПредоСтаВляетСя	
СПецодежда.	оПлата	Проезда	до	киеВа.	з/та	
5000-6500	грн.	0675268435

•	Фармацевт срочно	требуется	в	КП	Фармация	
на	постоянную	работу.	Официальное	трудоу-
стройство.	Оплата	достойная.	068)9086523Анна

•	Фасадчики (утепление	минеральной	ва-
той)	срочно	требуются	в	строительную	ком-
панию.	 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 продуктів	харчування	(	крупи).	
Терміново	на	постійну	роботу	потрібні	активні	
бажаючі	працювати	люди.	Офіційне	працевла-
штування.	Г/р:	5-денка,	з	8.00	до	17.00	.З/п	-	від	
виробітку	(від	200	грн	день).	068)5046708,485905

•	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.	Бара-
нова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.
ua	429054,(067)6415300Наталия

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

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

•	Швеи на	швейное	производство	на	постоянное	
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	місце	
роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	Надаємо	гур-
тожиток,	вахтовий	метод	роботи.	095)2838221в/к

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!

•	Раскройщик на	швейное	производство	на	
постоянное	место	работы.	(з/п	от	3200грн).	
Г/р	с	8.00-17.00	050)3838801,(093)9048748,(0
96)5548178

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

•	Реалізатори запрошуються	в	торгову	компа-
нію,	робота	на	складі	фасованого	товару.	Навча-
ємо.	Графік	роботи	і	заробітна	плата	договірні.	
Потрібні	активні,	амбіціозні,	бажаючі	працювати	
на	результат.	Можлива	робота	для	студентів	на	
літній	період.	050)7702896,(098)0364445

•	Регіонал. дистриб`ютор	франц.ароматів	Fleur	
parfum.	Вигідні	умови,	вільний	графік,	75	ва-
риантів	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.	259915отделкадров

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

•	Різноробочі (підготовка	деревини,	переван-
таження,	фасування	деревного	вугілля,	інші	
роботи	на	вугіллевипалювальній	ділянці)	по-
трібні	виробництву	в	Рівненській	області.	Вах-
товий	метод	-	21-30	календарних	днів.	Харчу-
вання	та	проживання	забезпечує	підприємст	
068)7167177,(050)4414946

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

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

•	Різноробочі на	підприємство	у	зв’язку	з	розши-
ренням	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	тро-
туарної	плитки	у	м.Рокитно.	Можливо	без	д/р.	З/п	
4000-9000грн.,	відрядна.	Розвозка.	Немісцевим	
-	житло	у	гуртожитку.	098)9741212,(097)9500100
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•	Шиномонтажник срочно	требуется	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Житомире(р-н	Малеванки).	
Опыт	работы	обьязателен.	График	работы	1/1	
неделю.	Зароботная	плата	и	дополнительная	
информация	по	

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

•	Шліфувальники деревяних	виробів.	Заробітня	
плата	відрядна.	067)7685216

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

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

•	Штукатуры срочно	требуется	в	г.Киев	на	по-
стоянное	место	работы.	График	работы	и	за-
роботная	плата	договорные.	Предоставляем	
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)5025144Андрей

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

2. НеРухомість 

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	Продам 2-х	комн.	квартиру.	Евроремонт,	в	
г.Трускавец	(курорт),	Львовская	обл.,	на	4-м	
этаже	5-ти	этажного	дома,	без	лифта,	свое	
автономное	отопление,	вода	круглосуточ-
но	холодная	и	горячая,	пластиковые	окна,	
бронированные	двери,	интернет.	0673132235

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.,	короСтенСкий	р-н,	С.ноВаки.	цена	70	000	
грн.	0937959170

•	Продам	1-но	этажный	дом,	житомирСкая	
обл.,	С.ПиСки.	цена	278	215	грн.	0633041280

•	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	хмельницько-
му	реч.	ринку	(весільний	ряд),	ринок	"Привоз",	
прохід.	місце.	0677290213,0972254881

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 

•	КАМАЗ-55102 (самоскид-колгоспник),	1992	
р.в,,	на	госпл.	роботах	не	використовувався.	
050-614-64-23,	0960795238,0930458242

•	Кунги військові	 (будівельні	 вагончи-
ки)	з	авто	ГАЗ-66,	ЗІЛ-131,	КАМАЗ-4310,	
0960795238,0990585081

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

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

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

•	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

•	Причепи тракторні	,	3	одиниці,	3ПТС-12,	2	
ПТС-4	(на	кругу),	товарний	вид.	050-614-64-23,	
0960795238,0930458242

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	агрозаПчаСтини	до	зернозбиральниХ	
комбайніВ,	обПриСкуВачіВ,	коСарок,	ПреС-
ПідбирачіВ,	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 

•	бригада	діВчат	Викон.малярні	роботи	
різної	Склад.,декор.штукатурка,	утеПл.буд,	
короїд,	байрамікС.	0633571633,0982599951зоя.

•	ремонт	мягкой	кроВли,	любой	СложноСти	С	
гарантией.	15	лет	на	рынке	уСлуг.	0662613085

•	СтроительСтВо	дереВянныХ	домоВ,	бе-
Седки,	СадоВая	мебель.	ВСё	для	обработки	
дереВа.	офиС-магазин	"дереВянный	дВор",	
ул.	 коСмонаВтоВ,	 11	 www.Domoy.In.ua	
0678318425,0667373030

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

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

•	Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	Те-
плоакумулятори.	Від	виробника.	Доставка	
по	Україні.	Найкраща	ціна	без	посередників.	
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

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

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

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 

•	Будь які	вантажні	перевезення	від	100	кг	та	

понад	3	т	на	північ,	південь,	захід,	схід	та	центр	

України.	0686833657,0994033048

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

доПомоЖУ вирішиТи вАЖливі ПроБлеми 
в сім`ї: відновиТи сТосУнки З БлиЗькими, 
З діТьми. вирішення ПроБлем БУдь-якої 
склАдносТі в БіЗнесі. роБоТА осоБисТо і 
дисТАнційно, до реЗУльТАТУ. 095-800-50-36, 
0730561665,0678835480
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0412-33-70-12, 067-410-81-37

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Ковані елементи під заказ

тел. 097-358-82-60

садові столи, лавочки,качелі,бо-
ковинки для лавочок та багато 
іншого.
Сайт decorzabor.prom.ua

К о «Країна майстрів»
ВИРОБНИЦТВО.  ПРОДАЖ.  МОНТАЖ.

м. Житомир, вул. Київська, 87
(зупинка "Автовокзал"), м-н "Вопак", 3-й пов.

Тел.: (067) 283-31-83; (093) 633-38-22; (0412) 46-83-31

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

Сайт: km-ukr.com.ua
ПРЕД’ЯВНИКУ КУПОНА ГАРАНТОВАНА ЗНИЖКА

ку.	Стару	або	не	Працюючу.	СамоВиВіз.	
0634792504,0677035457,449131

8.20. стіл знахідок. Загубив 

Втрачено	диПлом,	Виданий	житомирСьким	
інСтитутом	медСеСтринСтВа,	30.06.2017,	гз	
4629-2017,	е17088845,	на	ім`я	ВаСиліВСького	
ігоря	ВаСильоВича	ВВажати	недійСним

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.

8.24. інше. Куплю 

кАТАліЗАТори всіх видів, вЖивАні АБо від-
ПрАцьовАні, цілі і нА вАгУ, ріЗних мАрок. 
фАховА оцінкА ЗА хвилинУ чАсУ. кУПУємо 
дорого. 0672659482,0500719557

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

Установка ГБО
4-го покоління.
Ціна 6300 грн.

Тел.: 097-375-37-01

•	Куплю електродвигуни,	редуктори,	насоси,	
тельфера,	холодильне	обладнання,	силові	
трансформатори,	пускачі,	автомати,	комп-
ресора,	генератори,	підшипники.	0671885230

•	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	Ста-
роВини,	для	ВлаСної	колекції.	0503466068

•	Куплю фризер	для	мороженого.	0663393634

•	Куплю: військову	форму	СРСР,	чоботи	
хромові,	бурки,	нагороди,	значки,	янтар,	
зуби	кашалоту,	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.

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

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

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

8. РіЗНе 

8.11. Промислове обладнання. Продам 

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

•	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-
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН 
Не форсуйте події 

та не намагайтеся роби-
ти десять справ одно-

часно. Спочатку розберіться з 
терміновими завданнями. Від-
стоюйте свої інтереси. 

ТЕЛЕЦЬ 
Через напружений 

графік роботи та до-
даткові побутові клопоти є 
ризик перевтомитися. Не буде 
зайвим прислухатися до порад 
друзів та знайомих. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваша неймовірна 

активність дозволить 
наблизитися до неможливого. 
Невеликі труднощі тільки до-
дадуть азарту. 

РАК 
Настає сприятли-

вий період у багатьох 
напрямках вашої діяльності. 
На вас чекає важлива для вас 
перемога.

ЛЕВ
У спілкуванні з важ-

ливими для вас людь-
ми зможете продемонструвати 
свої найкращі якості, але не спе-
речайтеся через дрібниці.

ДІВА 
Постарайтеся ні-

куди не спізнюватися, 
бути пунктуальними у всьому – 
і вдома, і на роботі, і в особистих 
стосунках. 

ТЕРЕЗИ 
Займайтеся тільки 

тими справами, які 
вже розпочаті й вимагають 
продовження та термінового 
завершення. І взагалі – більше 
радійте життю.

СКОРПІОН 
Цей тиждень про-

йде легко і приємно. 
Не встигнете й отямитися, як 
настануть вихідні. Роботи, як 
завжди, у вас багато, але вона 
буде цікава. 

СТРІЛЕЦЬ
Впорядкуйте свої 

документи, як паперо-
ві, так і електронні – цього тиж-
ня це вийде легко та успішно. 

КОЗЕРІГ
Ц ь о г о  т и ж н я 

з’явиться шанс надо-
лужити прогаяне на 

роботі, налагодяться ділові та 
неформальні взаємини з важ-
ливими для вас людьми. 

ВОДОЛІЙ 
Нестандартний під-

хід до вирішення ба-
нальних питань дасть 

швидкий позитивний резуль-
тат. Слідкуйте за тим, що го-
ворите. 

РИБИ
Час приймати са-

мостійні рішення та 
пожинати їхні плоди. 

Ваше заповітне бажання здій-
сниться, тільки самі не йдіть 
наперекір долі.

 ● У 1675 р. британський монарх 
Карл II закрив всі кав’ярні в Англії, 
бо вважав, що там збиралися гро-
мадяни, налаштовані проти нього. 
Прикладу короля неодноразово 
наслідували й інші світові монархи.

 ● 70% кавоманів п’ють «Арабі-
ку», яка має приємний, м’який смак, 
а 30% – «Робусту», у якій смак гір-
чить, і кофеїну в ньому в половину 
більше. «Робуста» – це сорт ниж-
чого класу, але він більш стійкий 
до посухи, хворіб, і врожаю з нього 
зібрати можна в два рази більше. 
У «Арабіка» близько 1% кофеїну, 
в «Робуста» – 2%. Виробники швид-
корозчинної кави в основному змі-

шують «Робусту» і «Арабіку».
 ● Висота кавового дере -

ва – трохи більше 9 м. Але оскільки 
зручніше збирати плоди з нижчих 
дерев, зараз висота кавових дерев 
рідко перевищує 3 м.

 ● Одне дерево кави живе 
60–70 років.

 ● Кава-боб знаходиться все-
редині червоної ягоди.

 ● Зелені (необсмажені) боби 
можуть до року зберігатись в сухо-
му прохолодному місці, практично 
не втрачаючи своїх смакових якос-
тей. Після того, як боби кави обсма-
жать, їхні властивості починають 
зникати приблизно за дві доби.

 ● Кава «Американо» з’явилася 
протягом Другої Світової війни. 
Солдати з Америки не могли пити 
європейську міцну каву і просили 
розбавляти його водою.

 ● У «Еспрессо» не так багато 
кофеїну, як в каві, приготовленій 
«краплинним» способом. Готують 
«Еспрессо» швидко, пропускаючи 
воду під сильним тиском через меле-
ні зерна. Оскільки при цьому контакт 
води і кави зменшується, то й кофе-
їну в чашці «Еспрессо» буде менше.

 ● Найбільше кави вживають 
в Фінляндії, де на одного дорос-
лого припадає в середньому п’ять 
чашок кави на день.

цікаві факти про каву

Р



нікчемний я 3
Жанр:  мультфільм, комедія
У Грю проблеми. Останню справу він не 

зміг виконати, тому його позбавили роботи. 
Поки численне сімейство залишилося без 
годувальника, колишній лиходій шукає 
якісь способи заробити гроші. Раптово в 
життя Грю з'являється звісточка про те, що 
його в гості запрошує брат-близнюк Дрю, 
про якого він ніколи не чув. Той живе на 
власному острові в розкішному особняку. 
Дрю пропонує братику хоч на одну справу 
повернутися у злочинний світ, щоб мати 
можливість утримувати сім'ю. Грю повинен 
це зробити, заради своїх дівчаток.

обладунки бога:  
У пошуках скарбів

Жанр: бойовик, комедія
Два професори – китаєць Джекі й 

індуска Ашміта – об'єдналися зі своїм 
асистентом Кірою, щоб знайти скарби 
Магадха. В одній з крижаних печер Тибету 
вони знаходять залишки королівської 
армії, яка зникла разом з коштовностями. 
Там команда потрапляє в засідку Рендал-
ла – спадкоємця лідера тієї армії. Море 
бійок, погонь і справжніх пригод очікують 
на Джекі і його друзів.

2:22
Жанр: трилер
2:22 після полудня. Для авіадиспет-

чера Ділана Брансона цей час став не 
просто цифрами. Кожен день о цій порі 
з ним щось відбувається. Все почалося 
з того моменту, як він завдяки чудовому 
спалаху запобігає загибелі 900 осіб піс-
ля зіткнення двох літаків. Волею долі в 
одному з них летіла Сара, з якою Ділан 
познайомився. Після цього-то він і за-
уважує, що його життя повне шаблонів. 
Тепер Ділан може багато виправити... 
Все в цьому світі взаємопов'язано.

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 Зем-
лю і Всесвіт. У той час як Оптимус залишає 
Землю, Бамблбі, Хаунд, Дрифт, Кроссхейз, 
Трейлбрекер, Блёр і Діноботи намагають-
ся перешкодити Гальватрона побудувати 
космічний міст, щоб він не зміг принести на 
Землю велику небезпеку. У той же час люди 
відновлюють створення Трансформерів.
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