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«Ільменітові війни»  
тривають: активісти судяться 
з Житомирською облрадою 
через незаконно видані дозволи 
на розробку родовищ

Плюс стаж, мінус податок: що треба знати 
про нові правила виходу на пенсію

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

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

СОНЦЕЗАХИСНІ ОКУЛЯРИ ЗА ПІВЦІНИ*
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www.fielmann.uawww.fielmann.ua

Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»
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Корупційний 
скандал:  
  з депутата  
  верховної ради  
  від Житомирщини  
  Борислава розенблата  
  зняли недоторканість
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У четвер, 13 липня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової бібліо-
теки імені Олега Ольжича відбудеться двадцять четверте засідання «Клубу експертів 
Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Рішення Верховної Ради щодо зняття 
депутатської недоторканості із житомирського депутата: скандал навколо Борислава 
Розенблата і висновки для Житомира ».

У ході засідання експерти та гості студії обговорять наступні питання
- Що означає скандал за участі Борислава Розенблата для української політики?

- Які уроки і висновки щодо учасників скандалу мали б зробити житомиряни?
- Чи позначиться скандал навколо Борислава Розенблата на ситуації у місцевих 

радах Житомирщини?

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30.  
Тема телевізійного ефіру: «Рішення Верховної Ради щодо зняття депутатської недоторканості 
із житомирського депутата: скандал навколо Борислава Розенблата і висновки для Житомира»

Анастасія Кузьмич

Міський голова 
4 липня підписав за-
яву Євгенії Черкасової 
про звільнення із  
займаної посади.

Після чергового скандалу з до-
кументами на тимчасову спору-
ду (МАФ) на вулиці Чуднівській 
міський голова Сергій Сухомлин 
21 червня запропонував головно-
му архітектору Євгенії Черкасовій 
добровільно піти у відставку.

«Ще рік тому я говорив, що 
це персональна відповідальність 
людини, яка видає ці документи 
(паспорти прив’язки). Порушен-
ня виявлені. У нас немає спра-

ведливого підходу 
до видачі  доку-
ментів. Я сьогодні 
пропоную голов-
ному архітектору 
написати заяву й 
піти у відставку», – 
заявив Сергій Су-
хомлин.

Ну а вже 4 лип-
ня на сайті міськ-
ра ди з’яви лос я 
розпорядження 
міського голови, 
згідно з яким той 
розглянув заяву 
Євгенії Черкасо-
вої та звільнив за-
ступника директо-
ра департаменту 
містобудування та земельних 
відносин Житомирської міської 
ради, начальника управління 
забудови міста, головного архі-

тектора міста із займаної посади 
за угодою сторін. Контроль за 
виконанням даного рішення мер 
залишив за собою.

Іра Петрова

До початку опа-
лювального сезону 
у 250 житомирських 
багатоповерхівках 
з̀ являться теплові 
лічильники.

На сесії міської ради депутати 
підтримали рішення про виділення 
7 мільйонів гривень на придбання 
будинкових теплових лічильників

– Завдяки цьому ми зможемо 
обладнати лічильниками тепла 
250 багатоповерхових будинків, – 
пояснив Сергій Сухомлин. – До 

кінця вересня ми їх встановимо. 
У вересні виділимо ще 11 млн грн 
на встановлення лічильників те-
пла. Відтак відсоток будинків, які 
обладнані лічильниками тепла, 
у Житомирі складе 70–75%.

За інформацією, яку озвучив 
міський голова, встановлення 
теплових лічильників дасть 
можливість лише за опалюваль-
ний сезон зекономити житоми-
рянам 25 млн грн.

Анастасія Кузьмич

Відповідне рішення 
затвердили на засідан-
ні міськвиконкому 
5 липня.

Як повідомила директор 
КП «Об’єднана дирекція кіно-
театрів міста» Житомирської 
міськради Інна Сергійчук, вар-
тість дитячих квитків у кіно не 
зміниться, а от дорослі подо-
рожчають з 35 до 40 грн.

Вартість дитячого квитка 
коливається від 3 до 20 грн за-
лежно від жанру фільму та ка-
тегорії виходу (ретро, повторний 
чи прем’єрний показ).

У результаті підвищення 

вартості квитків кінотеатр у по-
точному році планує отримати 
прибуток 1082,3 тис. грн. (Для 
порівняння, у 2016 році заклад 
заробив 523,2 тис. грн).

Алла Гетьман

У Житомирі актив-
но триває будівництво 
дитячого садочку № 58 
по вулиці Крошен-
ській, 12. За планом 
цей об’єкт мають здати 
до 1 вересня, втім 
у строки виконання 
робіт підрядник  
не вкладається.

Про це під час виїзного брифін-
гу повідомив міський голова Жито-
мира Сергій Сухомлин.

«Терміни порушуються, але я спо-
діваюсь, що до кінця вересня місяця 
нам все ж таки вдасться здати цей 
об’єкт в експлуатацію. У замовника 
термін виконання робіт стоїть до 1-го 
вересня, але, чесно кажучи, дивля-
чись на хід робіт, у терміни вони не 
вкладуться, тому сьогодні ми будемо 
проводити нараду і все ж таки вирі-
шувати, застосувати штрафні санкції 
чи шукати якісь інші шляхи аби при-
скорити виконання робіт по цьому 
садочку, адже 15–20 робітників – це 
не та кількість людей, яка здатна ви-
конати дані роботи за такий короткий 
термін», – наголошує очільник міста.

Повноцінно розпочне працювати 
садочок уже з наступного року – запев-
няють у мерії. Будівництво дитсадку на 
Крошні відбувається за підтримки Дер-
жавного фонду регіонального розвитку.

Після скандалу з маФом 
головного архітектора  
Житомира звільнили

нства

Мер пообіцяв,  
що 70% багатоповерхівок Житомира 
обладнають тепловими лічильниками

У житомирському 
кінотеатрі ім. І. Франка 
подорожчають квитки 
лише для дорослих

реконструкція триває: 
відкриття дитсадочку  
на крошні затягується
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Головне,  
що ви хотіли 
знати про 
первинну 
допомогу
Боротьба за пацієнта

Проанонсована медична реформа, 
яка мала стартувати з «первинки» вже 
1 липня, відтермінована мінімум на 
півроку.

Разом з тим, її ініціатори запевня-
ють: все що не робиться – то на краще. 
Адже зараз можна спокійно і лікарів 
навчити працювати в нових умовах, 
і пацієнтам пояснити що до чого, і елек-
тронну охорону здоров’я запровадити.

Реформа про гроші
Хоч і парадоксально звучить, ниніш-

ня медична реформа має більше сто-
сунку до економіки, ніж до медицини. 
Як тільки в галузі з’являться реальні 
оплати за медичні послуги – запевня-
ють реформатори – з’явиться і стимул 
для лікарів працювати, і конкуренція 
за пацієнта.

В умовах складної економічної ситу-
ації, дефіциту бюджету та війни в кра-
їні навряд чи можна розраховувати, 
що на медичну галузь «з неба впадуть» 
мільярди. Разом з тим, економічне об-
ґрунтування кожного кроку реформи 
зробило Мінфін більш поблажливим. 
Уряд передбачив кошти на медреформу, 
і, у разі ухвалення парламентом законів, 
регіони вже наступного року зможуть 
отримати безпрецедентні кошти на 
первинну допомогу.

За Бюджетною резолюцію на 2018–
2020 рр. суттєво збільшені розміри 
тарифів, які покриватимуться лікарю 
первинної допомоги (терапевт, педіатр, 
сімейний лікар) за обслуговування од-
ного пацієнта на рік. Якщо раніше МОЗ 
казав про 240 грн за обслуговування 
одного пацієнта протягом року, то зараз 
обіцяють платити у 2018 р. в середньо-
му до 370 грн, а у 2019 р. – до 450 грн 
за обслуговування однієї людини. При 
цьому за дітей і людей похилого віку 
кошти будуть значно більші.

Шляхом нескладних підрахунків 
можна побачити, що на 2000 пацієн-
тів, яких обслуговуватиме лікар, це 
створить річний дохід в 740 тис. грн 
у 2018 році та 900 тис. грн у 2019 р. 
У цей бюджет входить робота медич-
ної практики (лікар + 1–2 медсестри), 
оренда, прості витратні матеріали та 
базове покриття по аналізах. Окремо 
будуть фінансуватись ліки, перелік яких 

в програмі «Доступні ліки» планується 
розширювати.

Таких грошей сімейні лікарі не ба-
чили ніколи. Навіть після сплати всіх 
видатків, вони матимуть зарплату у 4–5 
разів вищу, ніж зараз.

Поліклініка  
без черг – реальність

Логічно, що привабливість доходів 
на первинці автоматично означає, що 
й вимоги до сімейної медицини будуть 
дещо інші. Адже там, де починають 
працювати економічні механізми, 
з’являється конкуренція і необхідність 
бути більш активним. У минулому за-
лишаться лікарі, які від усіх хвороб 
призначали «льодяники з шавлією», 
не витримають конкуренції й ті, хто не 
вважає за потрібне ввічливо і спокій-
но пояснити пацієнту все про хворобу 
і призначення. Пацієнти своїм вибором 
самі відрегулюють, кому бути лікарем, 
а кому подумати про іншу професію.

Лікарі отримають ще один бо -
нус – справедливість в оплаті праці. 
Замість «зрівнялівки» і тарифної ставки 
з’явиться можливість отримувати дохід. 
Хороший лікар, до якого йдуть паці-
єнти, отримуватиме достойні гроші, 
а поганий – матиме копійки. Все це, як 
ланцюгова реакція, дасть поштовх до са-
мовдосконалення лікарів. Нарешті пер-
винна ланка вийде з минулого сторіччя 
та на практиці дізнається, що таке елек-
тронний реєстр пацієнтів, електрон- 
ний запис на прийом, а поступово –  
й що таке електронна картка.

ТОП‑7 ПИТАНЬ  
ПРО РЕФОРМУ «ПЕРВИНКИ»

�� Де і як знайти свого сімейного 
лікаря (педіатра, терапевта)?

Допоки в Україні немає електронної 
бази лікарів із відгуками пацієнтів, по-
шук доведеться робити старим пере-
віреним методом – шляхом опитуван-
ня друзів і знайомих. Особливу увагу 
потрібно звернути на тих лікарів, які 
працюють у найближчій поліклініці чи 
амбулаторії. Варто поспілкуватись з су-
сідами, які відвідують лікарів на інших 
дільницях. Адже територіальна доступ-
ність до медичної допомоги має велике 

значення. Ще один шлях – скористатись 
відгуками про лікарів в Інтернеті та 
соціальних мережах. Згодом цей про-
цес буде спрощений, адже конкуренція 
та ринок медичних послуг спонукати-
муть до появи спеціалізованих сайтів, 
на яких можна буде отримати більш 
детальну інформацію про фаховість 
лікаря, відвідуваність його пацієнтами, 
підвищення кваліфікації тощо.

У будь-якому разі час, витрачений 
сьогодні на пошук сімейного лікаря – 
це інвестиції в своє здоров’я. Сімейний 
лікар повинен супроводжувати пацієн-
та протягом життя, знати особливості 
стану здоров’я і бути головним аген-
том, який спрямовує до різних фахівців 
в усій медичній системі.

�� Ч и  б у д е  л і к а р  х о д и т и  
на виклики?

Рішення про доцільність відвід-
ування пацієнта дома ухвалюватиме 
лікар. Особливо це обумовлювати-
меться, якщо пацієнт вирішив обслу-
говуватись у лікаря, який практикує 
в іншому районі міста. Тут на перше 
місце виходить індивідуальне спілку-
вання лікар-пацієнт, коли вони спільно 
погоджують алгоритм дій. Варто від-
значити, що в європейських країнах 
виклики додому – це виключення з пра-
вил і стосуються вони складних станів 
або ситуацій, коли хворий самостійно 
не може дістатись до лікаря. Згодом 
така практика буде і в Україні. Проте 
не варто боятись, що лікарі взагалі від-
мовлятимуться від викликів як таких, 
адже пацієнт, який не отримує допо-
могу в критичних ситуаціях, завжди 
зможе обрати собі іншого лікаря.

�� До кого звертатись, якщо лікар 
захворів або у відпустці?

Вирішення цього питання – відпо-
відальність лікарської практики, де об-
слуговується пацієнт. Зазвичай лікарі 
домовляються між собою, хто кого під-
міняє під час згаданих випадків. Тому 
пацієнт завжди буде поінформований, 
до кого йому звернутись на випадок 
відсутності свого лікаря.

�� Ч и  м о ж н а  б уд е  п і т и  н а  
консультацію до вузького спеціа-
ліста без направлення сімейного 
лікаря?

Така можливість у пацієнта буде, але 
в цьому випадку держава не відшкодо-
вуватиме вартість консультації. Після 
впровадження реформи на всіх рівнях, 
безкоштовними будуть консультації 
лише за направленням. До моменту 
впровадження реформи на всіх рівнях 
у 2020 р. звернення громадян відбува-
тимуться так, як є сьогодні.

�� Що робити, якщо лікар відмов-
ляється підписувати декларацію?

Лікар не має права відмовити паці-
єнту в підписанні декларації. Винятком 
може бути ситуація, якщо кількість 
приписаних пацієнтів, яких обслуго-
вує лікар, перевищує 2000 осіб.

�� Чи доведеться окремо платити 
за аналізи?

Базові аналізи, які можуть взяти 
прямо в амбулаторії чи поліклініці, 
будуть входити в оплату сімейному 
лікарю, якого почнуть фінансувати за 
новою методикою в 2018 році. Відшко-
дування за складніші аналізи держава 
буде перераховувати на лабораторію 
чи лікарню після переходу вторинно-
го та третинного рівня на нову модель 
фінансування.

�� Як держава контролюватиме, 
скільки пацієнтів відвідали лікаря?

Через електронний реєстр, систему 
E-Health. Звичайно, певні зловживання 
можливі, але вони за визначенням не 
можуть бути масовими. Кожен паці-
єнт матиме власний ID, тобто власний 
електронний номер, прив’язаний до 
його електронної картки. І коли паці-
єнт приходить до лікаря, і на картці, 
і на сервері системи E-Health будуть 
відзначені попередній діагноз, скарги 
пацієнта, а також призначення лікаря. 
Якщо лікар записуватиме фіктивні при-
йоми, це буде легко відстежити.
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Міський транспорт: 
ефективний  
чи недолугий?
Третя частина

Маршрутки – 
це зло для міста
Проблема громадського транспорту 

Житомира – це маршрутні таксі. Марш-
рутка – це зло для транспортної системи 
міста. Але альтернативи у найближчі 
роки місто не має.

Транспорт Житомира є жахливим че-
рез те, що вже після 21-ї години проб-
лематично добратися з одного району 
міста до іншого. Тролейбуси масово 
прямують в депо, а маршрутки почи-
нають «зникати» з власних маршрутів.

Управління транспорту та зв’язку 
міської ради, яке має контролювати 
дотримання перевізниками умов пе-
ревезення та виконання затверджених 
графіків руху, може щодня поповнювати 
бюджет міста на десятки тисяч гривень, 
фіксуючи порушення та застосовуючи 
фінансові санкції до перевізників.

Але складається враження, що такого 
управління в місті не існує, інакше як 
пояснити те, що відбувається з тран-
спортом у місті?

Приватні перевізники мають за-
тверджений графік руху на маршрут, 
в середньому це час з 6:00 до 23:00. 
Одні маршрути починають працювати 
пізніше, інші – раніше. Але середній час 
закінчення обслуговування маршруту 
близько 23:00. На практиці ж, окремі 
перевізники вже о 21:30 припиняють 
обслуговувати свій маршрут, деякі за-
лишають на маршруті лише кілька авто-
бусів. Чому перевізники так роблять? 
Відповідь дуже проста: ввечері маршрут 
не такий рентабельний. Адже вигідніше 
возити пасажирів у «часи пік», коли усі 
поспішають додому або на роботу.

Що б мало бути, 
якщо б управління 
транспорту працювало?
Усі маршрутки обладнані GPS-

трекерами. В режимі реального часу 
можливо відслідковувати, хто порушує 
графіки руху і змушувати перевізни-
ків працювати відповідно до взятих 
зобов’язань. Можливо влаштовува-
ти виїзні перевірки: і зранку, і ввечері. 
Адже робочий час чиновника, який 
працює в інтересах міста та мешканців, 
не закінчується о 18:00.

Якщо до цього додати те, що в салонах 
маршрутних таксі під ногами пасажирів 
лежать колеса, під час дощу вода біжить 
з даху, салон брудний, а водій може па-
лити в салоні і одночасно розмовляти по 
телефону, постає досить логічне запи-
тання – чому житомиряни мають утри-
мувати чиновників, які «закривають на 
це очі», чи вони утримуються не лише 
коштом платників податків?

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

У Житомирі продовжується  
будівництво нового корпусу гімназії №3

корупційний скандал: з депутата  
верховної ради від Житомирщини Борислава 
розенблата зняли недоторканість

Алла Гетьман

Наразі будівельни-
ки розпочали будів-
ництво другого по-
верху. Завершити усі 
роботи з будівництва 
нового корпусу чи-
новники обіцяють до 
кінця 2017 року.

Про це журналістам повідо-
мив міський голова Житомира 
Сергій Сухомлин.

«У нас головне завдання на цей 
рік – повністю завершити будівниц-
тво корпусу, зробити фасади. І вже 
йдуть роботи, прокладена траса для 
того, щоб підключити даний корпус 
до опалення, аби в зимовий період 
можна було виконувати внутрішні 
роботи», – каже міський голова.

Проект на будівництво ново-
го корпусу навчального закладу 
переглядали декілька разів, адже 
з самого початку у цьому корпусі 
було лише три класи і школа на-

віть не мала їдальні. «Був лише 
буфет, тут уже передбачена пов-
ноцінна їдальня, спортивний 
зал і навіть тренажерний. Також 
ми суттєво збільшили кількість 
класів, їх буде дванадцять», – на-
голошує очільник міста.

Також на другому поверсі бу-
дуть розміщенні арт-майстерні: 
«Ми хочемо дати можливість ді-
тям займатись творчістю саме у їх 
навчальному закладі, самороз-
витком», – додає міський голова.

Цей проект реалізовують за 

підтримки Державного фонду ре-
гіонального розвитку, з якого на 
будівництво школи виділили 20 
мільйонів гривень. Загалом вар-
тість проекту складе близько 50-
ти мільйонів гривень – повідом- 
ляють у мерії.

Алла Гетьман

Верховна Рада Украї- 
ни зняла недоторкан-
ність з нардепа Борис-
лава Розенблата.

За таке рішення проголосу-
вали 296 народних депутатів. На-
томість нардепи провалили голо-
сування за два інші подання. Так, 
за затримання народні депутати 
дали тільки 183 голоси, а за обран-
ня запобіжного заходу у вигляді 
тримання під вартою – 181 голос.

Нагадаємо, антикорупційні 
органи звинувачують Розенблата 
у тому, що він разом з депутатом 
з фракції «Народний Фронт» Мак-
симом Поляковим вимагали хабар 
від компанії-нерезидента за видо-
буток бурштину в Україні.

Генпрокуратура продемон-
струвала Регламентному комітету 
понад 50 хвилин знятих прихова-
ною камерою відеозаписів з ресто-
ранів, у яких фігурують Розенблат 
та агент правоохоронців. У їхніх 
розмовах йдеться про внесення 
правок до законопроектів.

«Я думаю, всі ви бачили або 
цікавилися відеоматеріалами, які 
в законний спосіб ми демонстру-
вали на регламентному комітеті. 
На превеликий жаль, в матеріа-
лах чітко видно, що Борислав 
Розенблат своїми умиснимии ді-
ями вчинив одержання неправо-
мірної вигоди для себе та третіх 
осіб, тобто вчинив корупційний 
злочин», – заявив генеральний 
прокурор України Юрій Луценко.

У свою чергу Борислав Розенб-
лат під час розгляду його питання 
особисто звернувся до нардепів 
з проханням проголосувати за 
зняття з нього депутатської недо-
торканності: «Я прошу дати мені 
можливість захистити себе в суді. 
Я готовий відповідати за свої вчин-
ки. Як би мені важко не було, я не 
збираюсь тікати до іншої країни». 
Нагадаємо, раніше нардеп заяв-
ляв, що жодного паспорту іншої 
країни не має. «Щоб не було плям 
на Блоку, я вийду з фракції на час 
проведення слідства і суду. І коли 
я відстою своє ім’я, я буду просити 
вашого дозволу повернутись до 
фракції», – сказав Розенблат.

Також варто додати, що один 
з народних депутатів України, Сер-
гій Мельничук звернувся із запитом 
до посольства Німеччини надати ін-

формацію про наявність німецького 
громадянства у народного депутата 
Борислава Розенблата. З офіційної 
відповіді посла ФРН стало відомо, 
що посольство Німеччини відмо-
вилося надавати інформацію про 
громадянство Розенблата. «По-
силаючись на запит, в якому Ви 
просите надати інформацію про 
отримання німецького громадян-
ства паном Розенблатом Бориславом 
Соломоновичем, повідомляю, що на 
жаль, згідно з німецьким законом 
про захист інформації Посольство 
не може надати довідку про персо-
нальну інформацію без згоди самої 
особи», – йдеться у листі.

У вівторок, 11 липня, депутати 
Верховної Ради проголосували за 
зняття депутатьської недоторкан-
ності з трьох народних обранців: 
Борислава Розенблата, Максима 
Полякова та Олеся Довгого. Не 
вистачило голосів зняти імуні-
тет з депутатів Андрія Лозового 
та Євгенія Дейдея. Генеральний 
прокурор Юрій Луценко також 
обіцяє, що у вересні повторно вне-
се всі подання на нардепів, які у ві-
второк не підтримала Рада.

«З вересня всі подання будуть 
внесені повторно. Ніхто не уник-
не відповідальності», – наголосив 
генпрокурор.
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Плюс стаж, мінус податок: 
що треба знати про нові 
правила виходу на пенсію

Загальна кількість 
пенсіонерів в Україні 
сьогодні сягає 12 млн 
осіб. Українці отриму-
ють пенсії за рахунок 
податків до Пенсійно-
го фонду, що сплачу-
ють громадяни, які 
працюють. Однак уже 
сьогодні на 10 платни-
ків податків припадає 
майже 12 пенсіонерів.

Якщо ситуацію не змінити, за 
декілька років дефіцит Пенсійного 
фонду стане критичним. Центр 
громадського моніторингу та 
контролю проаналізував механіз-
ми вирішення пенсійної пробле-
ми, які сьогодні пропонує влада.

Як змінити пенсійну систему?
Наприкінці червня до Верхов-

ної Ради надійшли законопроекти 
щодо пенсійної реформи, розгляд 
яких повинен відбутись уже цієї 
осені. Проект реформи вже був 
схвалений Національною Радою 
Реформ та представниками Між-
народного валютного фонду. У разі 
позитивного рішення парламенту, 
нові пенсійні правила наберуть 
чинності вже у жовтні цього року. 
У чому ж суть запропонованих за-
конодавчих змін?

За даними Пенсійного фон-
ду, минулого року на пенсії було 
витрачено 255 млрд гривень, при 
цьому дефіцит у 141 млрд було ком-
пенсовано за рахунок державного 
бюджету. На думку експертів, подо-
лати дефіцит фонду можна трьома 
шляхами: збільшити пенсійний вік, 
зменшити пенсії або запровадити 
накопичувальну пенсійну систе-
му. Зважаючи на те, що у сучасних 
українських умовах перші два варі-
анти були б надто болісними для 
більшості населення, був обраний 
третій – звернутись до накопичу-
вальної системи.

Виконавчий директор Центру 
прикладних політичних дослі-
джень «Пента» Олександр Леонов 
упевнений, що солідарна система 
пенсійних виплат, яка діє в Україні, 
застаріла. Країни ЄС уже давно 
використовують накопичувальну 
систему пенсійного забезпечення. 
Вона передбачає, що працівники 
платять внесок, який акумулюєть-
ся на їхньому окремому рахунку. 
Тобто кожен працівник віком до 
35 років відраховує частину своєї 
зарплатні у спеціальний фонд на 
майбутню старість. Водночас вне-

ски, що сплачуються до загального 
Пенсійного фонду, йдуть на ви-
плати чинним пенсіонерам. Таким 
чином, молоді європейці керують-
ся принципом, що їхні майбутні 
пенсійні виплати прямо залежать 
від розміру внесків.

До речі, така модель дозволила 
багатьом державам забезпечити 
досить високий розмір пенсій. На-
приклад, португальські пенсіоне-
ри отримують приблизно 54% від 
колишньої заробітної плати, а це 
понад 500 євро (близько 15 тисяч 
гривень). В Україні ж середній роз-
мір пенсії – 1823 гривні, що ще раз 
підтверджує критичну необхід-
ність оновлення пенсійної системи.

«Реформа була потрібна, як то 
кажуть, ще вчора, тому що з кож-
ним роком ситуація в системі 
пенсійного забезпечення погіршу-
ється як з точки зору держави, – 
оскільки велика частина пенсійних 
виплат зараз здійснюється з дер-
жавного бюджету, а не з Пенсійно-
го фонду, – так і з точки зору якості 
життя наших громадян, оскільки 
розмір пенсії у нас не індексується 
вже кілька років», – відзначає екс-
перт з питань соціальної політики 
Інституту суспільно-економічних 
досліджень Маріанна Онуфрик.

Важливість страхового стажу
Найбільше спекуляцій на тему 

реформи розгорнулося щодо імо-
вірності підвищення пенсійного 
віку. Нібито подібно до деяких єв-
ропейських країн нормативи вихо-
ду на пенсію «злетять» до 70 років. 
Проте наразі у проекті пенсійної 
реформи про це не йдеться. Згідно 
з текстом поданого до парламенту 
документу, підвищення пенсійного 
віку не передбачається, але вво-
дяться нові вимоги до страхового 
стажу. Уже з 2018 року для виходу 
на пенсію в 60 років потрібно буде 
мати 25 років страхового стажу. 

У випадку стажу від 15 до 25 років 
на пенсію можна буде вийти в 63 
роки, а в разі стажу менше ніж 15 
років – у 65 років. За відсутності 
стажу при досягненні 63 років 
українці зможуть отримувати 
соціальну допомогу, розмір якої 
буде визначатися за рівнем доходів 
сім’ї пенсіонера.

Варто зазначити, що нормати-
ви мінімального стажу будуть зрос-
тати на 1 рік впродовж наступних 
10 років. Таким чином, з 2028 для 
виходу на пенсію в 60 років потріб-
но буде мати 35 років страхового 
стажу. У разі відсутності необхід-
ного стажу його можна буде до-
працювати або докупити в обсязі 

від 1 до 5 років. Згідно з проектом 
реформи, сума, яку можна буде 
сплатити для компенсації стажу, 
буде обчислюватися залежно від 
ставки єдиного соціального вне-
ску та мінімальної зарплати. Так, 
за розрахунками Кабміну, якби 
докуповувати страховий стаж за 
цими правилами можна було за-
раз, за перший рік особа повинна 
була б сплатити 16 896 гривень.

Окрім того, реформа скасовує 
призначення пенсій держслуж-
бовцям за вислугу років і вводить 
єдину формулу розрахунку роз-
міру пенсій. Згідно з проектом 
пенсійної реформи, за пільгові 
категорії працівників, які мають 
право раніше виходити на пен-
сію, будуть платити роботодавці. 
Для них ставку соціального внеску 
збільшать з 22 до 37%. Мова про 
шахтарів, медиків, працівників 
хімічного виробництва, метропо-
літену тощо. Уже з січня 2019 року 
додаткові внески для працівників 
цих спеціальностей, які молодші 
за 35 років, будуть акумулюватися 
не в Пенсійному фонді, а на інди-
відуальному рахунку.

«Інших прийнятних варіантів 
вирішення проблем пенсійної сис-
теми та повернення довіри до неї 

людей, крім збільшення ролі стра-
хового стажу, сьогодні не існує. Та-
ким чином, тривалість стажу прямо 
впливає на час виходу на пенсію, 
а формула розрахунку розміру пен-
сій є зрозумілою для усіх, простою 
та справедливою», – пояснює міністр 
соціальної політики Андрій Рева.

Уже цієї осені: перерахунок 
та скасування податків

Наразі пенсія українців зале-
жить від трьох показників: серед-
ньої зарплати на момент виходу 
на пенсію, стажу і співвідношен-
ня власної зарплати до серед-
ньої. З огляду на те, що середня 
зарплата зростає щороку, пенсії 
українців необхідно «осучасню-
вати». Востаннє це здійснювалось 
у 2012 році, тому в жовтні має від-
бутися перерахунок пенсій з ура-
хуванням зарплатні за останні три 
роки. У результаті для 5,6 мільйона 
пенсіонерів виплати зростуть на 
суму до тисячі гривень. Окремі 
зміни очікують на українців, які 
отримують і заплату, і пенсію. У се-
редині червня під час засідання 
Національної ради реформ Пре-
зидент України Петро Порошенко 
доручив Кабінету міністрів восени 
скасувати податок на пенсії для 
пенсіонерів, які працюють.

«На сьогодні ми зацікавлені 
в тому, щоб пенсіонери продо-
вжували працювати. Не треба їх 
“вичавлювати” з робочих місць. 
Думаю, що невиправдане сьогодні 
і обмеження пенсій працюючим 
пенсіонерам та оподаткування 
пенсій», – заявив глава держави.

Справа в тому, що наразі пенсі-
онери, які працюють, мають право 
тільки на 85% від заробленої пен-
сії, решта – залишається державі. 
У разі прийняття реформи цей по-
даток скасовується. Таким чином, 
650 тисяч українців отримають за 
жовтень більшу пенсію.

На думку експерта Лідії Тка-
ченко, зміна пенсійної системи – це 
передусім економічна необхідність, 
і не лише для того, аби легше жи-
лося пенсійній системі, а й для 
того, щоб в Україні не було такого 
гострого дефіциту робочих рук. 
У свою чергу виконавчий дирек-
тор Центру економічної стратегії, 
член ради Реанімаційного Пакету 
Реформ Гліб Вишлінський заува-
жує, що у майбутньому пенсійна 
реформа матиме ефект «лагідної 
детінізації». Жорсткіша прив’язка 
розміру пенсій до трудового ста-
жу та розміру виплат у пенсій-
ний фонд зробить роботодавців, 
що виплачують «білу» заробітну 
платню, більш привабливими для 
працівників, а рівень пенсійних 
виплат – вищим.

Шикарная  
женщина - будь ею!
(Продолжение. Начало в № 25 от 05.07.2017)

Акценты
Аксессуары являются важной частью 

дополнения образа. Более подробно 
о шляпах и о сумках я писала ранее. Сей-
час только повторюсь – аксессуаров долж-
но быть в меру и они не должны быть 
слишком модными, яркими и броскими.

Не забудьте, что ваша сумка отражает 
ваше отношение к себе. Успешный муж-
чина обязательно обратит внимание на 
вашу сумку. Если вы на данный момент не 
можете позволить себе дорогую одежду, 
купите хотя бы брендовые очки, сумку 
и шейный платок. Эти «мелочи» придадут 
вам небывалую уверенность в себе.

Парфюм
Подбирайте аромат изысканный, чтобы 

он передавал вашу индивидуальность. 
Шикарная женщина точно знает, какие 
ароматы будут уместны утром, на дело-
вой встрече или на вечернем меропри-
ятии. Да и конечно, парфюмы польского 
или голландского разлива как-то «не гре-
ют» последние десять лет нашего изы-
сканного обоняния, удовлетворяемого не 
иначе, чем оригинальными продуктами 
из бутиков Милана или хотя бы Duty Free.

Ухоженное тело
Конечно, шикарная женщина бого-

творит свое тело. У нее всегда здоровые 
волосы, от которых веет приятным аро-
матом. Невозможно выглядеть шикарно, 
если у вас неухоженные ногти на руках 
и ногах. Важно – как специалист в этой 
области – замечу, что редко женщина 
может считаться шикарной без примене-
ния высококачественных средств косме-
тики и ухода за лицом и шеей. Шикарная 
женщина следит, чтобы кожа лица всегда 
была чистая и сияла, для этого минимум 
раз в две недели она посещает космето-
лога. (Ну и само собой разумеется – кос-
метика высококачественная и не слиш-
ком заметная на лице). Такая женщина 
не будет привлекать внимание окру-
жающих чрезмерно ярким макияжем, 
она знает, что достаточно иметь ровный 
тон и легкий румянец для того чтобы 
лицо выглядело роскошно. Огромную 
роль играют брови, постарайтесь под-
черкнуть их и придать им правильную 
форму. Любите свое тело, ухаживайте 
за ним, правильно питайтесь, делайте 
физические упражнения, больше гуляйте 
на свежем воздухе. Не забывайте, что 
ваше тело – это храм вашей души.

Шикарную женщину видно издалека, 
и если с красивой женщиной может 
заговорить любой прохожий, то с ухо-
женной и элегантной отважится только 
смелый, уверенный в себе, а главное – 
успешный мужчина. Ах, да, до послед-
него времени считалось, что шикар-
ная женщина не способна сама себя 
содержать. Сегодня все изменилось, 
шикарная женщина может иметь свой 
бизнес и счастливую семью.

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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«ільменітові війни» тривають:  
активісти судяться з Житомирською 
облрадою через незаконно видані 
дозволи на розробку родовищ

Дмитро Соколов

Мешканці Народиць- 
кого району, де вже 
тривалий час точить-
ся боротьба навколо 
ільменіту, перекона-
ні – розробка родовищ 
призведе до екологіч-
ної катастрофи, а тому 
рішуче налаштовані 
опиратися до остан-
нього й подали на Жи-
томирську облраду до 
суду з вимогою скасу-
вати незаконно надані 
приватним фірмам 
дозволи.

Предметом позову стало рі-
шення дев’ятої сесії VII скликан-
ня Житомирської обласної ради 
№ 522 від 23 лютого поточного 
року «Про розгляд клопотання 
Державної служби геології та надр 
України щодо погодження надання 
спеціального дозволу на користу-
вання надрами ПП “ДБР-3”». Під 
час сесійного засідання депутати 
погодили спеціальні дозволи для 
приватного підприємства на ви-
добуток ільменіт-апатитових руд 
Південної ділянки Давидківського 
родовища в Народицькому районі 
Житомирщини.

Облрада VS громада: 
прибуток чи здоров’я людей?

Як зазначається у позовній за-
яві, при прийнятті даного рішення 
відбулося грубе порушення ряду 
нормативно-правових актів.

«Головуючий на сесії голова 
Житомирської обласної ради Воло-
димир Ширма порушив Регламент 
роботи обласної ради і самостійно 
розділив проект рішення на окремі 
питання та не поставив цей поділ 
на голосування за основу та в ціло-
му. Це підтверджується записом із 
трансляції сесії […] В порушення 
Регламенту головуючий на сесії 
Володимир Ширма не поставив 
першим на голосування питання 
рекомендації профільних комі-
сій, у яких було відмовлено у по-
годженні надання спецдозволів 
на користування надрами з метою 

видобування корисних копалин 
підприємствам ТОВ “Темп-Буки”, 
ПП “ДБР-3”, ТОВ “АБВ-4” […] Мані-
пулюючи ситуацією, зловживаючи 
своїм службовим становищем та 
вводячи в оману присутніх на засі-
данні сесії депутатів Житомирської 
обласної ради, головуючий Воло-
димир Ширма, грубо порушуючи 
Регламент, навмисне поставив на 
голосування “про підтримку” на-
дання спеціального дозволу замість 
“відмови” у наданні спеціального 
дозволу», – йдеться у позовній заяві 
Віктора Химича до Житомирської 
обласної ради.

Юрист, голова ГО «Стоп, коруп-
ція» Наталія Циганчук зазначає:

«Ми вимагаємо скасування 
даного рішення. Варто наголоси-
ти, що до компетенції Державної 
служби геології та надр України 
не входить питання звернення до 
обласної ради про надання спеці-
ального дозволу на користування 
надрами приватним підприєм-
ствам, адже виходить, що державна 
установа діє в інтересах приватної 
особи. Це нонсенс! При тому, якщо 
проаналізувати рішення сесій об-
ласної ради, то масово приймалися 
такі рішення», – пояснює Наталія 
Циганчук.

Також юрист нагадала про 
спроби депутатів скасувати скан-
дальне рішення шляхом скликан-
ня позачергової сесії.

«Тоді зареєстрували заяву про 
скликання позачергової сесії (22 
голоси) по скасуванню цього пи-
тання, але 2 депутати під тиском 
Гундича (голова облдержадміні-
страції – прим. ред.) та Ширми 
відізвали свої голоси і сесію не 
скликали, – розповідає голова 
ГО “Стоп, корупція”. – Зараз ми 
подали до суду. Спочатку позивачів 
було четверо (згідно з законодав-
ством це дозволено), але суд прий-
няв рішення, що це незаконно. Суд 
тричі відмовляв і лишав справу 
без руху. Після того позов подали 
від одного позивача. На перше за-
сідання облрада не з’явилася. Ми 
подали клопотання про витребу-
вання документів. 10 липня знову 
відбулося засідання, на яке вони 
не з’явилися і жодного документу 
не надали», – підсумувала Наталія 
Циганчук.

Жителі Народицького району 
категорично проти розробки родо-
вищ у їх регіоні. Дане питання на 
громадських слуханнях вони об-
говорювали двічі – 11 лютого 2016 
року в селі Давидки та 12 липня 
того ж року в смт Народичі.

«Жителі територіальної гро-
мади одностайно виступили 
проти розробки ільменіт-апати-
тових руд на території громади. 
Просимо депутатів обласної ради 
повторно винести дане питання 
на розгляд сесії Житомирської 
обласної ради та відмінити ви-
щезгадане рішення обласної ради 
як таке, що суперечить волевияв-
ленню жителів територіальної 
громади», – йдеться у зверненні 
депутатів Народицької селищної 
ради до Житомирської облради 
від 23 березня поточного року.

Подібні звернення до обласних 
депутатів і до безпосереднього го-
лови облради Володимира Ширми 
надходили і від депутатів Наро-
дицької районної ради.

«Народицька районна рада не 
погоджувала розробку родовища 
ПП ”ДБР-3”. Це свідчить про те, 
що жителі громади разом із де-
путатським корпусом не бажають, 
щоб вищезазначена структура 
здійснювала свою діяльність на 
теренах Народиччини. Ми вважа-
ємо, що підприємство ПП “ДБР-3” 
є підставним суб’єктом господа-
рювання у здійснені діяльності, 
оскільки має із структурою од-
них власників, одного керівника 
і юридична адреса співпадає 
з масовою реєстрацією юридич-
них осіб», – йдеться у зверненні до 
Володимира Ширми від депутатів 
Народицької райради.

Народицькі активісти просто 
не розуміють, чому влада так зух-
вало не бере до уваги думку людей, 
яким доведеться жити в епіцентрі 
промислового процесу.

«У мене складається вражен-
ня, що Гундич, Ширма, Дзюблик, 
голова селищної ради Леончук 
і голова адміністрації Пащук у цій 
схемі задіяні. У нас немає безпосе-
редніх доказів, але дивлячись на їх 
дії та як вони ігнорують громаду – 
можна зробити лише такий висно-
вок», – ділиться головний коорди-
натор ГО «Честь. Справедливість. 
Рівноправ’я» Василь Маєвський.

Всупереч скільком 
нормативним актам  
іде рішення облради?

Кандидат сільськогосподар-
ських наук, еколог Микола Мос-
кальчук розповідає: дозволи на 
розробку згаданих родовищ на-
далися всупереч міжнародному 
та українському законодавству.

«Рішенням конференції ООН 
1992 року з проблем стійкого роз-

витку чітко визначено програму 
дій людства на наступні сторіччя. 
Ця програма є обов’язковою для 
всіх країн, оскільки на планеті вже 
екологічна катастрофа», – зазначає 
еколог. Так, у програмі зазначе-
но, що економічний розвиток має 
бути безпечним для середовища, 
екологічна експертиза має відбува-
тися до здійснення проекту, роз-
гляд землі та природних ресурсів 
як валового національного багат-
ства тощо. Також у 2000 році вий-
шов Закон України «Про Загально-
державну програму формування 
національної екологічної мережі 
України на 2000–2015 роки».

«Згідно з цією програмою ко-
жен орган влади мав розробити 
і затвердити програми екологіч-
ної мережі, куди входить при-
родно-заповідний фонд. У На-
родицькому районі ще за часів 
президентства Ющенка створено 
Древлянський заповідник. Тери-
торія заповідника межує з родо-
вищем, яке хочуть розробляти, 
однак у Держгеокадастрі досі не 
видано акт на володіння землею 
і визначення меж заповідника. 
А між розробкою родовища 
і заповідником має зберігатися 
буферна зона», – зазначає канди-
дат сільськогосподарських наук 
Микола Москальчук.

Крім цього «скандальні» зем-
лі є радіоактивно забрудненими, 
а отже, згідно із законодавством, 
знаходяться під особливою 
охороною держави. Координа-
тор ГО «Честь. Справедливість. 
Рівноправ’я» Віктор Химич наво-
дить Закон України «Про правовий 
режим території, що зазнала радіо- 
активного забруднення внаслідок 
Чорнобильської катастрофи».

«Село Давидки підпадає під 
категорію добровільного відсе-
лення, що регламентується роз-
ділом 3 “Правовий режим зони 
гарантованого добровільного від-
селення”. Так, згідно зі статтею 16 
у зоні гарантованого добровільно-
го відселення забороняється бу-
дівництво нових, розширення ді-
ючих підприємств, безпосередньо 
не пов’язаних із забезпеченням 
радіоекологічного, соціального 
захисту населення, а також умов 
його життя та праці, будь-яка ді-
яльність, що погіршує радіоеко-
логічну ситуацію тощо», – цитує 
Віктор Химич.

Крім цього, забезпечення 
екологічної безпеки та право гро-
мадян на безпечне для життя та 
здоров’я довкілля забезпечуєть-
ся Конституцією України, яку 
в цьому випадки теж відверто 
знехтували.

«Ми боїмося, що після почат-
ку видобутку там буде “другий 
Чорнобиль”. Під час цих процесів 
використовуються дуже агресивні 
сполуки. Цей видобуток отруїть 
грунтові води та зруйнує ланд-
шафт, знищить екосистему», – 
ледь чи не в один голос кажуть 
народицькі активісти.

«Двобої» влади і народу 
останнім часом вже мало диву-
ють громадськість, оскільки час-
то влада забуває про роль «слуги 
народу» й ставить власні «шкурні 
інтереси» вище за добробут гро-
мадян. Чи вдасться мешканцям 
Народицького району відстояти 
своє право на чисте довкілля й 
безпечне життя – побачимо. Од-
нак щиро хочеться вірити, що 
не все ще в нашій країні можна 
купити за гроші.
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Як схуднути та зберегти здоров’я

Чому у відпустці падає імунітет 
і як обійтися без застуд влітку

Сьогодні ми ве-
демо нашу бесіду зі 
спеціалістом «сла-
вянской клиники»  
Ольгою Олександрів-
ною Волочаєвою.

�� Розкажіть, будь ласка, 
що ж таке «Метод Славянская 
Клиника»?

«Метод Славянская Клини-
ка» ТМ – це оздоровча програма 
зниження ваги, яка триває 3–4 
місяці, за цей період зниження 
ваги становить 15–25% маси тіла. 
Тобто чим більша вага, тим біль-
шими будуть результати, а чим 
менша, тим скромнішими. Але 
треба знати, що це співвідношен-
ня за будь-якої ваги дуже важли-
ве як для зовнішнього вигляду, 
так і для поліпшення здоров’я.

Уся програма є комплексною 
і включає в себе боротьбу зі всі-
ма причинами зайвої ваги, чи 
то фізіологічними, чи то пси-
хологічними, а головне, що вона 
добирається кожному індиві-
дуально, залежно від причин 
зайвої ваги.

�� Скажіть, чи всі можуть 
потрапити до вас і при цьому 
схуднути?

На жаль, є певні обмеження: 
ми не беремо на програму лю-
дей із психічними розладами, 
дітей до статевої зрілості та лю-
дей занадто похилого віку (коли 
вони не можуть самостійно ви-
конувати наші рекомендації).

Передусім проводимо інди-
відуальну консультацію, на якій 
робимо висновок щодо зараху-
вання на програму, і тоді ми не 
боїмось укладати договір, який 
регламентує взаємні обов’язки 
та результати. А отже, якщо ви-

конуються всі рекомендації, вага 
планомірно зменшується.

�� А як бути тим, хто вод-
ночас із зайвою вагою має 
інші захворювання?

Як я вже казала, рішення 
про зарахування на курс оздо-
ровчого схуднення ухвалюється 
лише після заповнення на інди-
відуальній консультації картки-
анкети. Якщо є якісь захворю-
вання, то це безумовно впливає 
на стратегію та комплектацію 
програми схуднення для кожної 
ситуації окремо.

�� Дуже часто буває так: 
старався – схуд, а через пев-
ний час знов набрав вагу. Як 
ви вирішуєте це питання?

На мій погляд, утримання 
здобутих результатів найбільш 
серйозна й трудомістка частина 
процесу. Саме для цього «Метод 
Славянскя Клиника» ТМ вклю-
чає в себе спеціальну програму 

стабілізації ваги, яка теж добира-
ється кожному окремо залежно 
від того, як проходила програма 
зниження ваги та до яких поба-
жань ми прийшли наприкінці. 
Але не треба забувати, що є так 
звані об’єктивні причини збіль-
шення ваги: вагітність, операцій-
ні втручання, сильний стрес.

Отже, це зона ризику і в та-
кому разі потрібно обов’язково 
прийти на консультацію, для 
того щоб вам надали рекомен-
дації щодо поведінки в цих си-
туаціях. Тобто ми створюємо всі 
умови для комфортної стабілі-
зації результатів.

�� Зараз існує багато під-
ходів до схуднення, як зрозу-
міти, що «Метод Славянскя 
Клиника» ТМ – це саме те, що 
мені підходить?

Безумовно, треба розуміти, 
що не обов’язково те, що по-
добається чи підходить мені, 

має підійти всім іншим. «Ме-
тод Славянская Клиника» ТМ – 
це програма партнерства, ми 
надаємо знання, метод, умови 
та засоби, але ви маєте із цим 
працювати. А отже, якщо лю-
дина зрозуміла, що має зайву 
вагу, погане самопочуття та не 
подобається собі у дзеркалі, ми 
пропонуємо відвідати наш офіс, 
прослухати ознайомчу лекцію, 
де наші спеціалісти все доклад-
но та професійно розкажуть.

Також ви можете зайти на 
наш сайт, де є повна інфор-
мація про нас, наші здобутки 
та результати. Наостанок хочу 
сказати, що «Метод Славян-
ская Клиника» ТМ ґрунтуєть-
ся на наукових дослідженнях 
і розробках, підтверджений 
більш ніж 50 патентами та 
авторськими сві доцтвами.  
К о н та к т н а  і н ф о р м а ц і я : 
slavclinic.com, тел. (0412) 46–63–64.

Щоб не довелося 
брати лікарняний 
після відпустки, відпо-
чивайте активно і хо-
вайтеся від найпекучі-
шого сонця.

Здавалося б, застудам, а вже 
тим більше інфекційним хворобам, 
влітку місця немає, – ну, не рахуючи 
тих, що викликають розлад у роботі 
шлунково-кишкового тракту. Адже 
де взятися нежитю і кашлю, якщо 
на дворі 25–30 °C (а незабаром буде 
ще спекотніше); сезон свіжих фрук-
тів і овочів «набирає обертів», а вже 
у відпустці, коли відпочивають тіло 
і душа, і поготів, здоров’я можна тіль-
ки зміцнити? Адже всім відомо, що 
до зниження імунітету призводять 
перш за все втома від авралів і не-
досип. А цього «щастя» у відпустці 
вже точно не буде… Але насправді, 
відпочиваючи, можна дійсно отри-
мати зниження імунітету.

1. Відсипатися не варто
Відіспатися у відпустці за всі 

безсонні ночі в році – неможли-
во: зменшити негативний вплив 
нестачі сну можна тільки якщо 
доспати дефіцит не пізніше 24 
годин, в які він виник.

Відіспатися про запас не вийде 
також: «перезавантаження» орга-
нізму і «форматування» головного 
мозку відбуваються тільки вночі, 
яка послідувала за прожитим днем. 
А значить – скільки не спи, створи-

ти нервовій системі запас міцнос-
ті для майбутніх нічних чергувань 
і роботи «за трьох» – не вийде.

Зате сон за принципом «скільки 
влізе» може знизити захисні сили 
організму. Пересип абсолютно 
безглуздий з точки зору фізіології 
людини, і тому «над» шкодить ор-
ганізму. (Як, наприклад, і надлишок 
вітамінів: він не відновлює організм, 
а порушує функції органу, задіяно-
го в «перетравленні» надлишків). 
У даному випадку – головного мозку. 
Як наслідок баланс між системами 
гальмування і збудження в головно-
му мозку порушується. А оскільки 
функції імунітету безпосередньо 
залежать від стану ЦНС, її розба-
лансованість призведе до «хаосу» 
і в роботі імунної системи. Таким 
чином, захисні сили знизяться, і лю-
дина стане вразливішою перед пато-
генними організмами – включаючи 
кишкові інфекції та ГРВІ.

Крім того, на слизових оболон-
ках будь-якої людини живуть ті чи 
інші бактерії, але імунітет стримує 
їхнє розмноження. А тільки-но він 
погіршується, бактерії отримують 
«зелене світло». В результаті «з ніз-
відки», посеред літа з’являються 
першіння в горлі, кашель і нежить, 
а якщо людина й раніше не відріз-
нялася богатирським здоров’ям, – то 
і трахеїт, і гайморит.

Тому навіть у відпустці спати 
варто рівно стільки часу, скільки 
необхідно для перебудови мозку. 
Це, як давно доведено сомнологами, 
для дорослої людини – не менше 8 
годин, але і не більше 9. А лягати 
спати варто хоча б не пізніше 23:00.

2. Правила холоду
Щоб не звузити різко судини 

з наслідками, зазначеними вище, – 
не пийте після повернення з пляжу 
або на вулиці напої з холодильника: 
вони повинні прогрітися не менше 
ніж 10 хвилин.

Не їжте морозиво, якщо «під-
смажилися» на сонці – тільки коли 
гарненько охолонете.

Якщо ви рясно спітніли – уни-
кайте протягів.

У воду заходьте не раніше ніж 
за 20 хвилин після перебування 
на сонці і не довше ніж на 5 хви-
лин. Якщо відпочиваєте в тіні – 
можна збільшити ці цифри на 45 
і 10 відповідно.

3. Табу на «шоколад»
Ультрафіолет – токсичний, тому 

при зловживанні сонцем може розви-
нутися алергія. А алергічна реакція – 
це не що інше як порушення роботи 
імунної системи. Крім того, сонячна 
радіація сприяє збільшенню вільних 
радикалів в організмі, зменшувати 
кількість яких повинен знову ж таки 
імунітет. Також роботи імунній сис-
теми додається при «ґрунтовній» за-
смазі: за своєю суттю це опік. І чим 
інтенсивніша засмага, тим більше 
навантаження на імунітет.

Тому необхідно не тільки уника-
ти сонця після 11:00 і до 17:00, але й 
не засмагати біля води ближче ніж 
в 4-х метрах, – інакше вплив сонця 
буде збільшено вдвічі через «від-
биття» сонячних променів від води.

Щоб допомогти імунній системі 
в боротьбі з вільними радикала-

ми (а по суті – зменшити наванта-
ження на неї), щодня з’їдайте по 
300–400 г фруктів та овочів і пийте 
мінеральну воду. У них містяться 
антиоксиданти: вітаміни С, А, Е 
і цинк, магній, молібден відповідно.

У день необхідно пити столову 
воду з розрахунку 35 мл на 1 кг 
ваги людини: при нестачі ріди-
ни порушується склад і функції 
крові, що призведе до дефіциту 
імунних клітин, що доставляються 
до всіх органів.

4. Ні шашлику зі свинини
«Будівельний матеріал» імунних 

клітин – білок. Притому повноцін-
ний! Такий містить м’ясо (будь-яке) 
і кисломолочні продукти. Але м’ясо 
не має бути жирним, тому відмов-
теся від страв зі свинини (також і 
шашлику), яловичини та баранини.

Крім того, жирна їжа підвищує 
термогенез, що збільшує пітливість 
і ризик розхворітися на протязі або 
в кафе, де зазвичай кондиціонер 
вмикають на 18 °C.

Також жирна їжа навантажує 
печінку, а саме в ній синтезуються 
імунні фактори. До навантажень на 
печінку призводить і зловживання 
алкоголем, який частенько дозво-
ляють собі багато «відпускників».

Допустима норма пива в день – 
600 мл, сухого вина – 400 мл, а від 
міцних напоїв краще відмовитися 
зовсім (у крайньому випадку, мож-
на випити не більше 50 мл). Пити 
алкоголь варто в приміщенні або 
в тіні – при одночасному «вживанні» 
сонця і спиртного може розвину-
тися фотодерматит.

5. У кімнаті – не менше 23 °C
Якщо ви заходите з вулиці до 

приміщення, в якому температура 
менше за вуличну більш ніж на 
10 °C, судини різко звужуються. Як 
підсумок, до всіх органів погіршу-
ється доставка лімфоцитів та іму-
ноглобулінів. А це ризик дістати 
не тільки простуду, але і цистит. 
Тому якщо на дворі спека у 38 °C 
(що не є рідкістю для другої поло-
вини літа), то заходячи до кімнати 
з пляжу, не виставляйте кондиціо-
нер менше ніж на 28 °C. І лише за 
15–20 хвилин температуру можна 
зменшити ще на 7–10 °C.

6. Відпочивайте активно
Валятися на дивані варто лише 

під час сієсти. Решту часу, кожен 
день, необхідно обов’язково вияв-
ляти активність. Також й на пля-
жі – наприклад, не просто зану-
рюючись у воду, щоб охолодитися, 
а довго плаваючи; не підставляю-
чи сонцю боки лежачи, а граючи 
у футбол, волейбол чи теніс. Також 
не зайвими будуть ранкові або ве-
чірні пробіжки.

Справа в тому, що, як уже було 
сказано, слизові оболонки – це 
«вхідні ворота» для нових інфек-
цій і «місце проживання» старих 
мікробів. А тримають їх «в узді» 
насамперед клітини місцевого 
імунітету. На слизові вони потра-
пляють з кожним ударом серця, 
бо знаходяться в крові. При гіпо-
динамії кровообіг млявий, а зна-
чить – імунні фактори надходять 
на слизові в невеликій кількості.
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В Україні трива-
ють енергетичні 
реформи: модерні-
зація ТЕЦ, пошук 
нових постачальни-
ків вугілля та газу, 
збільшення власного 
видобутку, розвиток 
«зеленої» енергетики.

Чимало заходів здійснюється 
і в житловому секторі: громадя-
ни утеплюють оселі та освоюють 
енергоощадні технології. Усе це 
покликано оптимізувати енер-
госпоживання, а відтак – і змен-
шити суми у платіжках. Енерго-
ощадність впроваджується і на 
законодавчому рівні. Зокрема, 
22 червня Верховна Рада ухва-
лила закони «Про комерційний 
облік комунальних послуг» і 
«Про енергетичну ефективність 
будівель». Які зміни вони при-
несуть звичайним мешканцям, 
розбиралися експерти «Центру 
громадського моніторингу та 
контролю».

Тепло і воду –  
під жорсткий контроль

Рахунки за опалення, які 
українці отримували протягом 
останнього осінньо-зимового 

періоду, викликали чимало на-
рікань. Цифри у квитанціях по-
декуди були просто захмарними 
(і це за умов, коли в деяких до-
мівках панувала справжня спека, 
а в інших – батареї ледь жевріли).

«Там, де не було лічильників 
тепла, цієї зими люди перепла-
тили майже на 25% більше за 
тих, хто обліковував отриману 
енергію. Адже в тарифі за ра-
дянськими нормами закладено 
більшу норму споживання те-
пла, ніж постачається фактично. 
А ще до 36% енергії втрачаєть-
ся в теплотрасах», – розповідає 
експерт Реанімаційного пакету 
реформ Андрій Желєзний. За 
словами фахівця, розібратися 
у справедливості та правильності 
нарахувань пересічним спожива-
чам дуже важко, тож люди не-
рідко переплачують за комірне.

Закон «Про комерційний об-
лік комунальних послуг» пови-
нен докорінно змінити ситуацію. 
Документ передбачає обов’язкове 
встановлення загально будинко-
вих лічильників у всіх будівлях, 
приєднаних до зовнішніх теп-
лових мереж, а також мереж 
гарячого та холодного водопос-
тачання. Тепер забудовники не 
зможуть вводити в експлуатацію 
новобудови та будівлі після капі-
тального ремонту без зазначених 
приладів. Також, за законом, ін-
дивідуальні лічильники повинні 
з’явитися і в кожній оселі.

«Ефективне впроваджен-
ня заходів з енергозбереження 
неможливе без повного обліку 
енергоресурсів», – пояснює голо-
ва Державного агентства з енер-
гоефективності Сергій Савчук. 
За його словами, запровадження 
100% приладного обліку дозво-
лить знизити обсяг не обрахова-
них витрат води у внутрішньобу-
динкових системах та скоротити 
споживання теплової енергії 
протягом 1–3 років на 15–20%.

Втім, очікувати, що суми 
в платіжках одразу зменшать-
ся, не слід, попереджають фа-
хівці. Без кроків з утеплення та 
ремонту осель облікові пристрої 
економії не принесуть.

«Лічильник лише дозволяє 
побачити фактичне споживання 
енергоресурсу. І надалі вжива-
ти заходів із термомодернізації 
будинків», – зазначає Олександр 
Фоменко, директор ПАТ «Київе-
нерго». Точний облік дозволить 
зробити тарифи прозорими й 
усунути з рахунків переплату за 
втрати у тепломережах.

Коли, як і за чий кошт?
Обов’язок обладнати багато-

поверхівки лічильниками закон 
поклав на операторів зовнішніх 
інженерних мереж, тобто на во-
доканали та теплокомуненерго. 
Втім, мешканці мають відшкоду-
вати вартість пристрою протягом 
п’яти років.

Вартість загальнобудинкових 
лічильників тепла стартує від 
30 тис. грн і сягає 150–200 тис. 
грн, якщо йдеться про надсучас-
ний прилад із автоматичним по-
годним регулятором. Тож сума 
щомісячних внесків не переви-
щуватиме 33 грн з оселі у будин-
ку на 100 квартир. Якщо додати 
сюди вартість робіт та витрат-
них матеріалів, то сума колива-
тиметься в межах 50–70 грн на 
місяць. Але такі витрати швидко 
окупляться, оскільки українці 
платитимуть лише за реально 
спожиті ресурси, тож рахунки 
будуть меншими.

Також оператори не зможуть 
штучно завищувати вартість 
встановлення, оскільки розмір 
виплат визначатимуть органи 
місцевого самоврядування.

Водночас закон передбачає 
й інші умови для зменшення 
фінансового навантаження. Зо-
крема, прописана можливість 
покрити вартість лічильників 
та їхнього встановлення з міс-
цевих бюджетів. Таким чином, 
громадяни можуть вимагати від 
місцевої влади взяти на себе ці 
витрати. Ще одна можливість – 
скористатися «теплими» креди-
тами. Тоді держава відшкодує до 
70% вартості покупки.

Закон зобов’язує комуналь-
ників попереджати мешкан-
ців будинку про встановлен-
ня приладу за два місяці та 
надавати їм інформацію про 
тип лічильника, його вартість 
та способи оплати. За умови 
створення ОСББ, мешканці 
квартир, зі свого боку, можуть 
змінити умови встановлення та 
розрахунку або повідомити, 
що обладнають свій будинок 
приладом обліку самостійно. 
Також ОСББ мають право само-
стійно купити сертифікований 
пристрій, а водоканал чи те-
плокомуненерго повинен його 
приєднати до мережі.

Комунальники зобов’язані 
оснастити будівлі загальнобудин-
ковими лічильниками тепла про-
тягом року, води – протягом двох 
років з моменту публікації зако-
ну (орієнтовно це станеться вже 
за кілька місяців). На обладнання 
квартири індивідуальними лі-
чильниками тепла документ дає 
три роки, втім, тільки якщо це 
технологічно можливо.

Будівлі – під сертифікацію
Прилади обліку дозволять 

економити на комірному лише 
у тому разі, якщо будинки про-
йдуть термомодернізацію.

«Неефективне споживання 
енергоресурсів призводить до 
надмірних витрат Україною 
бюджету на закупівлю газу, 
субсидії домогосподарствам та 
дотації підприємствам ЖКП. 
Якщо ми в домогосподарствах 
поставимо лічильники, належ-
ним чином порахуємо газ, теп-
ло, світло, гарячу воду, а потім 
раціонально модернізуємо та 
утеплимо будинки, маємо всі 
шанси скоротити витрати лише 
газу на 9 млрд кубометрів на рік 
та зекономити щорічно 1,7 млрд 
доларів або 55% імпортованого 
газу в Україну», – ділиться розра-
хунками міністр регіонального 
розвитку, будівництва та ЖКГ 
України Геннадій Зубко.

Щоб розуміти, які ремонт-
ні заходи потрібно провести 
в оселі, аби зробити її ощадні-
шою, будинки в Україні підля-
гатимуть обов’язковому енер-
гоаудиту. Він визначатиме клас 
енергоефективності споруди. 
За підсумками видаватиметься 
сертифікат на 10 років. На мо-
дернізацію, що покращує клас 
енергоефективності будинку, 
виділятиметься державна під-
тримка, зокрема через Фонд 
енергоефективності.

Через сертифікацію повинні 
будуть пройти новобудови, що 
вводяться в експлуатацію, спо-
руди з опалювальною площею 
понад 250 квадратних метрів, 
у яких розташовані державні 
органи і проводиться прийом 
громадян та будинки, в яких 
здійснюється термомодерніза-
ція державним коштом (напри-
клад, за допомогою «теплих» 
кредитів).

Закон запрацює за рік піс-
ля набуття чинності, тобто не 
раніше ніж у другому півріччі 
2018 року, а деякі його положен-
ня – з липня 2019 року. Наразі 
документ переданий Президен-
ту на підпис.

Сертифікація будівель під-
твердила свою доцільність та 
успішно діє в Євросоюзі. Під 
час оренди та купівлі житла 
мешканці Європи, насампе-
ред, звертають увагу на клас 
енергоефективності споруди. 
Вони розуміють, що плата за 
оренду або вартість квартири 
може бути привабливою, втім, 
якщо будинок має низький клас 
енергозбереження, то рахунки 
за комунальні послуги будуть 
надвисокими. Україна також 
стала на цей шлях і прямує до 
європейських стандартів у енер-
госпоживанні.

нові закони  
з енергоефективності. Чи можна 
зекономити на комуналці?



9 Середа, 12 липня 2017www.20minut.ua Спорт

Пільги з оплати  
комунальних послуг  
педагогам, які працюють 
у сільській місцевості та 
селищах міського типу

Абзацом першим частини 
четвертої статті 57 Закону Украї-
ни «Про освіту» передбачено, що 
педагогічним працівникам, які пра-
цюють у сільській місцевості та се-
лищах міського типу, а також пен-
сіонерам, які раніше працювали 
педагогами в цих населених пунк-
тах і проживають у них, держава 
забезпечує безплатне користування 
житлом із опаленням і освітлен-
ням у межах установлених норм, 
якщо розмір середньомісячного 
сукупного доходу сім’ї в розрахунку 
на одну особу за попередні шість 
місяців не перевищує величини до-
ходу, який дає право на податкову 
соціальну пільгу.

Постановою Кабінету Міністрів 
України від 04.06.2015 № 389 за-
тверджено Порядок, яким визна-
чено, що до членів сім’ї пільговика 
під час надання пільг належать осо-
би, на яких поширюються пільги: 
дружина (чоловік); їх неповнолітні 
діти (до 18 років); неодружені пов- 
нолітні діти, визнані інвалідами 
з дитинства I та II групи або ін-
валідами I групи; непрацездатні 
батьки; особа, яка перебуває під 
опікою або піклуванням пільговика 
та проживає разом із ним.

Для включення до Реєстру ін-
формації пільговику необхідно:

– пред’явити паспорт;
– надати інформацію про ха-

рактеристику житла та послуги, 
щодо отримання яких він має піль-
ги та реально ними користується;

– подати довідку про склад 
сім’ї, копію довідки про присво-
єння ідентифікаційного номера 
у Державному реєстрі фізичних 
осіб – платників податків та інших 
обов'язкових платежів, копії до-
кументів, що підтверджують право 
пільговика та членів його сім'ї на 
пільги (з пред’явленням оригіналів 
цих документів).

Пенсіонер, який проживав 
у сільській місцевості або селищі 
міського типу і користувався гаран-
тіями, у разі переїзду до міста на 
постійне чи тимчасове місце про-
живання втрачає право на пільги.

За детальними роз`ясненнями 
та консультаціями з будь-яких пра-
вових питань – звертайтесь у міс-
цеві центри з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги:

Бердичівський місцевий 
центр – вул. Чорновола, 9, 
тел.:(04143) 4-14-42; Житомир-
ський місцевий центр – вул. Гага-
ріна, 47, тел.: (0412) 43-01-76; 
Ко р о сте н с ь к и й  м і с ц е в и й 
центр – вул. Сосновського, 28-Г, 
тел.:(04142) 5-09-45,49; Но-
воград-Волинський місцевий 
центр – вул. Івана Франка, 31-А, 
тел.:(04141) 2-15-82.
За інформацією регіонального 

 центру з надання БВПд  
у Житомирській області

КолонКа

�� «Те терів» ( Чуд н ів)  – 
«Авангард-2» (Новоград-Волин-
ський) – 7:0

8 липня. Чуднів. Стадіон 
«Тетерів».

�� «Звягель-2» (Новоград-
Волинський) – «Керамік» (Ба-
ранівка) – 2:0

8 липня. Новоград-Волин-
ський. Стадіон «Морське».

�� «Полісся» (Олевськ) – 
«Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 2:1

8 липня. Олевськ. Стадіон 

«Колос».
�� «Зоря-Енергія» (Рома-

нів) – «Україна» (Радовель) – 3:0
8 липня. Романів. Стадіон 

«Колос».
�� «Зоря» (Врублівка) – «Тех-

нічний ліцей» (Черняхів) – 2:6
8 липня. Врублівка. Стадіон 

«Колос».
�� «Дангард» (Тетерівка) – 

«Оріон» (Нова Борова) – 3:2
8 липня. Тетерівка. Стадіон 

«Фенікс».

�� «Іршанськ» – «Попільня» – 1:1
�� «Фа н ат » ( Пул и н и)  – 

«Явір» (Потіївка) – 2:0
�� «Еней» (Романів) – «Тете-

рів» (Чуднів) – перенесено
�� «Аміко» (Андрушівка) – 

«Авангард» (Новоград-Волин-
ський) – 0:0

�� «Бердичів» – «Полісся» 
(Житомир) – 1:3

�� «Граніт» (Черняхів) –  
«Іскоростень» – 0:1

У Кропивницькому 
5–8 липня відбувся 
чемпіонат України 
з легкої атлетики се-
ред дорослих.

Житомирщину на змаганнях 
представляла команда Жито-
мирської обласної школи вищої 
спортивної майстерності у скла-
ді Мазура Владислава, Лонсько-
го Віктора (тренера – викладача 
Лонського І. В.), Коваля Василя, 
Косянчук Віктора (тренера – ви-
кладача Даниленка О. Л.), Дзюбен-
ко Назарія (тренера – викладача 

Зорніка В. Р.), Ярко Романа, Леоно-
вої Альони (тренера – викладача 
Нікітіної Н. М.).

У підсумку золоті медалі чем-
піонату здобули:

– Мазур Владислав у стрибках 
у довжину,

– Лонський Віктор у стрибках 
у висоту,

– Коваль Василь в бігу на 3000 
метрів з перешкодами.

Також Василь Коваль виграв 
бронзу в бігу на 5000 метрів, а Вік-
тор Лонський виконав спортивний 
розряд «Майстер спорту України 
міжнародного класу»

Вітаємо спортсменів та їхніх 
тренерів.

Житомирський 
футзальний клуб 
«InBev-Житомир» 
пробився до 1/8 
фіналу Всесвіт-
нього турніру 
з вуличного фут-
болу Neymar Jr’s 
Five, який нещо-
давно завершився 
в Бразилії.

Разом з нашими хлопцями, 
які представляли Україну, за пе-
ремогу боролися 53 країни світу!

На груповому етапі житоми-
ряни впевнено посіли перше міс-
це в групі з командами з Лівану, 
Данії, Словенії, Бельгії та Маври-
кію. Українські гравці здобули 
чотири перемоги і поступилися 
лише Лівану.

У плей-офф житомиряни обі-
грали німецький ФК «Адана» з ра-
хунком 5:0, а в 1/8 фіналу зустріли-
ся з ангольською «Фуріа та бола». 
Поєдинок завершився перемогою 
команди Анголи з рахунком 2:0. 
В 1/4 фіналу африканська команда 
поступилася боснійцям.

– Ми програли в 1/8 фіналу 
Чемпіонату Світу. Всі старалися 
і робили те, що ми можемо. Цей 

досвід, впевнений, знадобиться 
нашій молоді. Ми є наймолод-
шою командою за віком. Ми пе-
ремогли багато сильних команд. 
До нас підходили дуже багато 
людей і дивувалися, що Команда 
з України демонструє такий фут-
бол! Ми сповнені позитиву і дос-
віду від нашої подорожі, будемо 
далі працювати і домагатися но-
вих, бажаних цілей! Дякую всім 
за підтримку, – прокоментував 
досягнення своєї команди пре-
зидент МФК «InBev-Житомир» 
Костянтин Кожанов.

Склад «InBev-Житомир» був 
наступним: Михайло Соколов-
ський (капітан), Костянтин Кожа-
нов, Артем Мороховець, Ігор Іва-
нов, Максим Чеберяк, Олександр 
Корбула і Євген Яблонько.

�� «Звягель» (Новоград-Во-
линський) – «МАЛ» (Корос-
тень) перенесений матч 2-го 
туру – 0:2

8 липня. Новоград-Волин-
ський. Стадіон «Авангард».

�� СК «Коростень» – «Поліс-
ся» (Городниця) перенесений 

матч 2-го туру – 3:1
8 липня. Коростень. Стадіон 

«Спартак».
�� «Полісся» (Ставки) – ФК 

«Бердичів» перенесений матч 
2-го туру – 3:0

8 липня. Ставки. Стадіон 
«Колос».

Першість  
Житомирської області. 10-й тур

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 11-й тур

Житомиряни виграли медалі 
на чемпіонаті України з легкої 
атлетики серед дорослих

Житомиряни дійшли  
до 1/8 фіналу всесвітнього 
турніру з вуличного футболу 
Neymar Jr’s Five в Бразилії

рос-Чемпіонат  
Житомирської області

Турнірна таблиця станом на 8 липня

Турнірна таблиця станом на 9 липня

Турнірна таблиця станом на 8 липня

№ Команда І В Н П М О
1 «Технічний ліцей» (Черняхів) 8 7 0 1 29-8 21
2 «Тетерів» (Чуднів) 7 7 0 0 28-7 21
3 «Полісся» (Олевськ) 9 6 1 2 18-13 19
4 «Дангард» (Тетерівка) 10 5 2 3 19-16 17
5 «Керамік» (Баранівка) 9 5 0 4 32-13 15
6 «Зоря-Енергія» (Романів) 8 5 0 3 16-15 15
7 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 10 3 3 4 18-14 12
8 «Оріон» (Нова Борова) 10 3 2 5 10-15 11
9 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 9 3 1 5 13-15 10

10 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 10 2 1 7 8-34 7
11 «Україна» (Радовель) 10 1 2 7 12-32 5
12 «Зоря» (Врублівка) 10 1 2 7 11-32 5

№ Команда І В Н П М О
1 «Авангард» (Новоград-Вол.) 11 8 3 0 23-4 27
2 «Іскоростень» 11 7 1 3 16-11 22
3 «Полісся» (Житомир) 10 5 4 1 11-5 19
4 «Явір» (Потіївка) 10 5 1 4 17-16 16
5 «Тетерів» (Чуднів) 9 4 2 3 14-9 14
6 «Попільня» 11 3 5 3 7-9 14
7 «Аміко» (Андрушівка) 9 3 3 3 7-7 12
8 «Граніт» (Черняхів) 10 3 3 4 7-9 12
9 «Іршанськ» 10 2 4 4 8-16 10

10 «Бердичів» 11 2 2 7 12-21 8
11 «Еней» (Романів) 10 1 3 6 2-8 6
12 «Фанат» (Пулини) 10 1 3 6 4-13 6

№ Команда І В Н П М О
1 «МАЛ» (Коростень) 7 5 1 1 11-8 16
2 «Полісся» (Городниця) 5 4 0 1 17-5 12
3 «Полісся» (Ставки) 5 4 0 1 12-2 12
4 СК «Коростень» 5 3 1 1 12-7 10
5 «Будівельник» (Гранітне) 7 2 2 3 7-12 8
6 «Фортуна» (Андрушівка) 7 2 0 5 6-15 6
7 «Авангард» (Новоград- Вол.) 7 1 2 4 5-9 5
8 ФК «Бердичів» 6 1 2 3 6-13 5
9 «Звягель» (Новоград-Вол.) 5 1 0 4 4-9 3
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Госпітальний округ:  
хто за старшого?

Для початку кілька 
цифр і фактів. Україна 
є четвертою в світі за 
кількістю лікарняних 
ліжок на одну люди-
ну та другою в євро-
пейському регіоні 
за середнім рівнем 
тривалості госпіталі-
зації. Кількість лікарів 
та медичних сестер 
в Україні більша порів-
няно з країнами ЄС.

Ці факти легко вводять в ома-
ну, що начебто медична допомога 
в Україні справді зараз наближена 
до пацієнта. Але в них прихована 
величезна хиба – дуже низька якість 
медичних послуг. Саме якість ме-
дичних послуг сьогодні віддаляє від 
пацієнта медичну допомогу. Саме 

за якістю медичних послуг люди 
мусять їздити в інші міста, обласні 
центри, столицю, хоча в їхньому 
місті під боком є багато лікарень. 
А ТАК не має бути.

А як у сусідів?
Як виглядає більшість медзакла-

дів в Україні сьогодні, всі ми чудово 
знаємо. Це – малопотужні та мало-
завантажені лікарні, які мають зно-
шені основні фонди та застаріле тех-
нічне оснащення. Для порівняння, 
головні вимоги до лікарні вторин-
ного рівня в Німеччині, Фінляндії 
та Великій Британії – це: охоплення 
населення не менш 100 тис. осіб, не 
менше 4 тис. оперативних втручань 
та не менше 400 пологів на рік, стан-
ції швидкої допомоги мають бути 
розташовані таким чином, щоб 
шлях до пацієнта не перевищував 
10–15 хв, а робота лікарні має бути 
24 години на добу 7 днів на тиждень.

В Україні ж є багато лікарень, 
де ці показники менші вдвічі. 
Держава «спалює» великі кошти, 
утримуючи площі, розраховані за 

нормативами 70-х років минулого 
сторіччя. Наприклад, в місті Сла-
вутич лікарню ще за часів СРСР 
сплановано для 100 тис. населення, 
хоча реально в місті мешкає 25 тис. 
людей. Там досі є велике пологове 
відділення, де один лікар приймає 
пологи один раз на 10 днів. Але ко-
штом платників податків ми утри-
муємо та опалюємо всі 6 великих 
корпусів цієї лікарні.

Пенсіонери у пологовому 
відділенні

В основу нової філософії по-
будови галузі охорони здоров’я по-
кладено ринкові механізми. Так 
з’явився крилатий вислів про те, 
що «гроші ходитимуть за паці-
єнтом», а держава оплачуватиме 
лише конкретну послугу.

«Коли я відвідую лікарні в ре-
гіонах, то дуже рідко там бачу па-
цієнтів. Стоять пусті відділення. 
Тобто, якщо ми почнемо платити 
за послугу, ці відділення просто не 
зможуть існувати, їх ніхто не змо-

же утримувати. Тож для того, щоб 
запровадження страхової моделі 
на вторинці ні для кого не стало 
шоком, ми хочемо їх підготувати. 
Наша мета – впорядкувати мережу, 
щоб у пацієнта був гарантований 
доступ – фізичний і часовий – до 
якісної послуги», – зазаначає за-
ступник міністра охорони здоров’я 
Павло Ковтонюк.

Тепер не МОЗ, а ОТГ самостійно 
визначають, які медзаклади потріб-
но підсилити, а які перепрофілюва-
ти відповідно до потреб громади. 
Місцеві громади вирішують, чи 
утримувати велике пологове відді-
лення там, де більшість населення – 
пенсіонери, які потребують реабілі-
тації після інфарктів чи інсультів або 
соціального догляду.

Хто за старшого або усе 
вирішують місцеві громади

Процес формування округів 
має свою етапність і часові рам-
ки. Перше завдання – сформувати 
самі округи, тобто їхні географічні 
межі. Друге – зібратися громадам 
у межах округу, створити Госпі-
тальну раду і почати планувати, 
провівши аналіз того, що є.

МОЗ визначає, яким повинно 
в майбутньому бути навантажен-
ня на лікарні, щоб їхні послуги 
відповідали сучасному рівню. 
І тепер від громад, які є власни-
ками медичної інфраструктури, 
залежить як поступово вийти на 
ці національні стандарти.

Критерії формування округу 
є суто технічними: округ повинен 
мати такі межі і такий набір закла-
дів, щоб в перспективі на його осно-
ві можна було створити ефективну 
і сучасну медичну мережу замкну-
того циклу, а саме:

– наявність принаймні однієї 
лікарні інтенсивного лікування (пер-
шого чи другого рівня);

– у разі наявності лікарні дру-
гого рівня – охоплення території 
з населенням мінімум 200 тис. осіб, 
а у разі наявності лише лікарні пер-
шого (базового) рівня – 120 тис. осіб;

– можливість доїзду до лікарні 
інтенсивного лікування з будь-якої 
точки округу за 60 хв.

Потік пацієнтів
Після формування географічних 

меж округів розпочинається поступо-
вий процес їх розбудови у співпраці 
з місцевою владою. У 2017 р. місце-
вим радам кожного округу (район-
ним, міським, ОТГ) запропоновано 
створити спільний майданчик для 
координації рішень та розробки 
спільної позиції щодо майбутнього 
округу – Госпітальну раду. До неї уві-
йдуть представники кожного міста 
обласного значення, району та ОТГ 
госпітального округу пропорційно 
до чисельності їх населення.

Ради госпітального округу повин- 
ні розробити багаторічний план роз-
витку округу, в т. ч. обрати перелік 
перспективних закладів вторинної 
допомоги, які буде вирішено розви-
нути до рівня Рамкових вимог МОЗ. 
Вибір перспективних лікарень здій-
снюється на основі маршрутів паці-
єнтів в межах округу, демографічних 
показників, що дозволить визначити 

очікуване навантаження на кожен 
із закладів у майбутньому. Іншими 
словами, буде обрано ті заклади, до 
яких має сенс переспрямувати потік 
пацієнтів із точки зору медичної 
ефективності

Лідери  
та аутсайдери процесу

На сьогодні в Україні ство-
рення госпітальних округів від-
бувається з різною динамікою. Ті 
області, які вже сформували їх, 
перейшли до наступного етапу – 
обрання госпітальних рад та під-
готовки планів розвитку округів.

На сьогодні Уряд затвердив 
межі 13 округів: Дніпропетровська 
(5 округів), Житомирська (4 окру-
ги), Запорізька (5 округів), Київська 
(4 округи), Луганська (3 округи), 
Полтавська (4 округи), Рівненська 
(3 округи), Тернопільська (4 округи), 
Херсонська (4 округи), Хмельницька 
(3 округи), Чернігівська (4 округи), 
Чернівецька (3 округи) та м. Київ  
(1 округ). Ще три області – Івано-
Франківська, Черкаська, Кіровоград-
ська – проходять погодження в цен-
тральних органах виконавчої влади.

А ось в решті регіонів цей про-
цес потонув в політичних дебатах. 
Показово, що там, де виникають 
скандали і люди начебто самі ви-
ходять на мітинги проти створення 
госпітальних округів, дуже поміт-
ною є рука політиків, які створюють 
соціальну напругу для підвищення 
власних рейтингів. Є й такі регіо-
ни, які намагаються довести свою 
«унікальність», наполягаючи, що 
там має бути мінімум 10 округів. 
І ніякі аргументи про те, що лікарня, 
де приймають 120 пологів на рік, 
а лікар бачить пацієнта кілька разів 
на місяць, просто небезпечна для 
життя, – їм не указ.

Крім того, після впровадження 
страхової моделі медицини та пере-
ходу на оплату за медичну послугу 
і пролікований випадок, ці заклади 
не зможуть набрати достатньо паці-
єнтів, щоб утримувати себе і плати-
ти достойну зарплату лікарям.

Отже, створювати госпітальні 
округи мають фахівці в галузі охо-
рони здоров’я, а не депутати різних 
калібрів, які на свій розсуд радять, 
яку лікарню залишати, а яку ні.

Що очікує на лідерів  
та аутсайдерів процесу?

Перші отримають інвестиції 
в дороги та інфраструктуру. До 
речі, 22 госпітальні округи в 9 об-
ластях України вже подали заявки 
на ремонт 3600 км доріг, які визна-
чені ключовими для доїзду до лі-
карень. Наразі дані вже в Мінфіні 
та «Укравтодорі» на погодженні. 16 
регіонів, які встигнуть розробити 
перспективні плани та потрапи-
ти у бюджетний процес, зможуть 
рухатись вперед і вже наступного 
року «запустять» процес переходу 
первинки і воринки на оплату за 
медичну послугу.

На аутсайдерів процесу очікує 
нинішній стан фінансування та по-
дальша стагнація. Шкода лише, що 
заручниками останніх залишаться 
прості люди.
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на освіту, на «комуналку»  
чи – «на вітер»?
Житомиряни так і не знають, куди витрачаються 
сотні мільйонів гривень з міського бюджету.

Микола Корзун

Сесію все ж таки провели, 
але ризик протестів 
залишається

Важливість 23-ї сесії Жито-
мирської міської ради, яка про-
ходила у доволі драматичній 
ситуації протистояння (і з пер-
шого разу так і не змогла роз-
початися), житомиряни у масі 
своїй і досі не розуміють. Взага-
лі, історія із тим, чому 27 червня 
депутати міської ради так і не 
змогли розпочати свою роботу, 
сьогодні вже поринула у пітьму 
невизначеності. Головною при-
чиною відміни стало начебто 
попередження мера Житоми-
ра Сергія Сухомлина про те, що 
у сесійній залі заплановані бій-
ки, а то й навіть терористичний 
акт. Проте ані місцеве управлін-
ня СБУ у Житомирській області, 
ані Головне управління поліції 
Житомирщини офіційної версії 
інформації про ймовірні масо-
ві безпорядки у сесійній залі 
міської ради, через які було пе-
ренесено дату проведення сесії, 
досі не оприлюднювали. Сьо-
годні відомо лише про те, що 
депутати міськради зібралися 
на сесію, але міського голови на 
час її початку у Житомирі вже 
не було. Він поїхав у столичні 
міністерські кабінети «вибива-
ти» зарплату для працівників 
медичних установ. Версія ви-
явилася небездоганною, однак 
підтверджувати її правдивість 
чи спростовувати її необхідність 
у Житомирі ніхто не став.

Уже 29 червня мер Житомира 
скликав нараду голів депутат-
ських фракцій у міській раді, де 
й оприлюднив нову дату про-
ведення сесії. Таким чином, 
4 липня депутати Житомирської 
міської ради повторили спробу 
розпочати роботу 23-ї сесії місь-
кої ради. Знову ж таки, до сесії 
готувалися не лише чиновники 
та депутати, але й громадські 
активісти. Авангардом громад-
ськості Житомира на цей раз 
стали активісти – «айдарівці», 
які одразу після входу до залу 
висунули свої вимоги і зажа-
дали від міського голови звіту 
про свою роботу ще за мину-
лий, 2016-й рік. Варто зауважи-

ти, що вимога прозвітуватися 
за перший рік своєї роботи 
до мера Житомира Сергія Су-
хомлина пролунала не вперше, 
оскільки після грудня 2016 року, 
коли міський голова звітував-
ся лише перед журналістами 
житомирських ЗМІ, активісти 
неодноразово нагадували Сергію 
Сухомлину про необхідність пу-
блічного звіту перед громадою 
міста. Але у Сухомлина є своє 
бачення і своє розуміння законо-
давства України, тож з’ясовувати 
правильність своїх позицій до-
велося під час сесії.

Одразу зауважимо – з’ясувати 
стосунки активістам та меру 
міста так і не вдалося. Проти-
стояння, звісно ж, було. Мітин-
гові пристрасті, палкі промови, 
галас і навіть штовханина – все 
це вирувало у залі міської ради 
упродовж майже півтори го-
дини. Окрім вимоги прозвіту-
ватися, активісти прийшли до 
сесійної зали із плакатами про 
«ЖБК «Полісся – 2016», яке на-
чебто отримало земельну ділян-
ку у невідомий для житомирян 
спосіб. Аби досягти чіткості та 
з’ясувати деталі та обставини 
претензій активістів щодо «зе-
мельної проблеми», було створе-
но робочу групу. Таким чином, 
гострота та напруга ситуації 
у стосунках місцевої влади та 
групами громадських активістів 
на певний час спала. Однак вже 
зараз можна говорити про ри-
зики «відкладеного протесту», 
який може спалахнути у Жито-
мирі у будь-яку мить. Підстави 
для незадоволення та обурення 
громади міста можна знаходити 
не лише на вулицях і тротуа-
рах міста, не лише у спальних 
його мікрорайонах, але й під 
час роботи сесії Житомирської 
міської ради.

Сотні мільйонів гривень 
із міського бюджету  
ділили два дні

Депутати ледь не в один голос 
говорили, що саме 23-я сесія є до-
леносною у питаннях підготовки 
міста до початку нового навчаль-
ного року, а також – у ході підго-
товки до нового опалювального 
сезону. Адже на ремонти шкіл, 
гімназій і дошкільних закладів 
міський бюджет виділив значні 
фінансові суми, які необхідно 

було офіційно «затвердити» ще 
у червні. Важливих рішень сесії 
міської ради чекали і працівни-
ки КП «Житомиртеплокомуне-
нерго», які вже із 1 липня мали 
розпочати реконструкції тепло-
мереж у мікрорайоні Малікова. 
Так само важливими для бага-
тьох мешканців ОСББ (Об’єднань 
співвласників багатоквартирних 
будинків) мали бути рішення сесії 
від 4 липня про виділення коштів 
на ремонти житлового фонду, 
який міська влада має передати 
новим власникам у належному 
стані. Всі ці питання депутати 
Житомирської міськради вирі-
шили доволі швидко і упродовж 
нетривалого обговорення. Однак 
у вирі цифр і показників, які ухва-
лювалися у ході 23- сесії Жито-
мирської міськради, приймалося 
чимало рішень, які можна назва-
ти сумнівними і двозначними. 
Хоча б тому, що добрий та еко-
номний господар у ситуації скру-
ти та обмежених можливостей 
міського бюджету зобов’язаний 
подбати про кожну копійку ко-
штів громади. Натомість депу-
тати продемонстрували доволі 
дивну щедрість і нерозбірливість 
щодо витрат, які мало зрозумілі 
житомирянам.

Наприклад, у депутатів мож-
на було б запитати, хто з них 
зможе переконливо доповісти 
житомирянам про те, куди і для 
чого витрачатимуться 163 тисячі 
гривень, які підприємство «Жи-
томиртранспорт» має викорис-
тати для «проведення заходів 
інформування населення». Це, 
до речі, те підприємство, яке вже 
рік впроваджує у Житомирі так 
званий «електронний квиток», але 
як саме завершити незрозумілу 
людям «транспортно-квиткову 
реформу» у Житомирі, досі ніх-
то не може відповісти. І тут ви-
являється, що якраз 163 тисячі 
гривень зможуть вирішити цю 
проблему? І депутати проголо-
сували за це без жодних докорів 
і сумнівів.

Так само було затверджено 
суму в 21 тисячу гривень, яку 
міське управління культури 
витратило під час відзначення 
Дня Конституції на проведення 
«лекторію просто неба». Органі-
затори цього дійства могли б роз-
повісти депутатам міської ради, 
що присутніми на лекціях, які 
проводили відомі письменники, 

журналісти та науковці, було що-
найбільше тридцять житомирян, 
які змушені були під пекучим 
сонцем слухати запрошених зі 
столиці гостей. І саме тому депу-
тати міськради мали б запитати, 
чому так бездумно витрачаються 
кошти «на вітер». Нехай навіть 
тоді, коли йдеться про 20 тисяч. 
Чи навіть про 10 600 гривень, які 
депутати «виділили» на онов-
лення банеру зі словами Тараса 
Шевченка біля постаменту Ве-
ликого Кобзаря. Адже ніхто не 
поставив під сумнів справжню 
і ймовірну вартість виготовлення 
такого банера можливо за 4 чи 
7 тисяч гривень.

Непереконливим для громади 
міста видається рішення депу-
татів про виділення 563 тисяч 
гривень під проект «Розумни-
ки» (Smart Kids), який передба-
чає закупівлю комп’ютерного, 
мультимедійного та цифрового 
обладнання у ЗОШ № 10 та гім-
назію № 23. Нагадаємо лише, що 
минулого року таким же чином 
депутати ухвалювали рішення 
щодо коштів для облаштування 
шкільної астрономічної обсер-
ваторії у ЗОШ № 8. Йшлося про 
1 млн і 300 тис. грн, які пішли 
на потреби «шкільної астроно-
мії», але наскільки актуальною 
виявилася така витрата грошей, 
сьогодні відповіді ще немає. Те ж 
можна сказати і про 2,6 мільйо-
ни гривень, яких «просили» на 
сесії у депутатів житомирські 
комунальні служби. Просили 
на придбання та встановлення 
решіток та люків оглядових коло-
дязів. (Але точної чисельності по-
треби у таких люках у Житомирі 
досі ніхто не встановив). Так само 
незрозуміло, куди витратять ви-
ділені з житомирського міського 
бюджету кошти на капітальний 
ремонт фасаду будівлі обласної 
державної адміністрації під час 
встановлення пам’ятного знаку 
на честь Героїв Небесної Сотні. 
Щоправда, депутати міської ради 
не погодилися витрачати на ре-
монт Житомирської ОДА 400 ти-
сяч гривень, а виділили майже 
вдвічі меншу суму коштів.

«Команда» Сухомлина 
продовжує отримувати 
«двійки»! Час виправлятися?

Загалом для того, щоб роз-
глянути всі пункти порядку 

денного 23-ї сесії Житомир-
ської міської ради, одного дня 
виявилося замало, а тому сесію 
довелося завершувати 5 липня. 
У цей день депутати заслухали 
звіт секретаря Житомирської 
міськради Наталії Чиж про її 
роботу за минулий рік. Звітував 
про свою роботу і начальник 
Житомирського міського відділу 
Національної поліції Михай-
ло Сорока. Депутатів у сесійній 
залі у цей час було небагато (за-
ледве більше половини), а тому 
і звіт секретаря міськради, і звіт 
головного міського поліцейсько-
го було взято до відома. Але 
присмак від того, що міська 
влада із великою натугою про-
водить свої сесії і ухвалює до-
волі сирі й недосконалі рішен-
ня, залишився. Тим паче, що й 
досі залишається «відкритою» 
тема кадрових змін у середови-
щі заступників мера Житомира.  
4 і 5 липня питання про при-
значення нових заступників 
міського голови було відкладене  
на «потім».

Між тим, житомиряни добре 
розуміють і щоденно бачать, що 
заступники Сергія Сухомлина 
ситуацією в місті керують пога-
но. Ремонти на дорогах викону-
ються вкрай повільно і спричи-
няють до небувалих і небачених 
раніше проблем. Прибирання 
міської території й надалі для 
Житомира залишається пробле-
мою. А транспортні «реформи» 
і впровадження електронного 
квитка у Житомирі знову від-
кладається на перспективу. 
Така ж сама перспектива не-
визначеності існує у «нетрях» 
шкільної освіти та медицини 
Житомира. Всі плани, обіцянки 
та запевнення міського голови 
про вдосконалення та рефор-
ми у цих сферах залишають-
ся лише порожніми словами. 
І найпершою причиною таких 
негараздів є ситуація зі зволі-
канням кадрових перестано-
вок у кабінетах міської влади. 
Найпершим чином йдеться про 
заступників мера, але кваліфі-
кація нинішнього кадрового 
складу Житомирської міської 
ради загалом викликає зане-
покоєння. Житомиряни вже 
зрозуміли, що владу Житоми-
ра помітно «штормить». Навіть 
без штурмів і заворушень на 
вулицях міста.
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Сьогодні ринок наповне-
ний як дорогими, так і де-
шевими сучасними оздоб-
лювальними матеріалами 
для внутрішніх і зовнішніх 
стін.

Вибір їх дуже великий. Це різні види 
шпалер, декоративних штукатурок, ке-
рамічної плитки, вагонки, гіпсокартону. 
Кожен може підібрати собі ті матеріали 
для оздоблення стін, які йому «до душі».

Ще кілька десятків років тому асорти-
мент матеріалів для оздоблення стін на 
будівельному ринку був досить бідним. 
Однак сьогодні – просто «очі розбігаються». 
Постійно з’являються нові технології, що 
дозволяють зробити житло ще красивішим.

Найпопулярнішими сучасними спосо-
бами обробки внутрішніх стін є:

 ● фарбування;
 ● обклеювання структурними шпа-

лерами;
 ● облицювання шкірою;
 ● оздоблення декоративними пане-

лями.

Що потрібно знати при виборі 
оздоблювального матеріалу

Обробці стін приділяють особливу ува-
гу, адже найбільшу площу приміщення 
займають саме вони. Тож від того, які ма-
теріали для внутрішнього оздоблення стін 
будуть використані, залежить створення 
інтер’єру в кімнаті.

Щоб правильно обрати покриття, по-
трібно знати його основні особливості, 

враховувати практичність, довговічність, 
властивості, колір і відповідність стилю 
інтер’єру, створюваному в приміщенні. 
Для кожної окремої кімнати відповідно 
до її призначенням необхідно викорис-
товувати різні будівельні матеріали для 
оздоблення стін.

Особливо ретельно слід обирати оздоб-
лювальний декор для зовнішньої частини 
будинку. Фарби повинні бути вологостій-
кими, а декоративні штукатурки вироблені 
на основі цементу.

Шпалери
Протягом багатьох десятиріч незмінний 

матеріал для внутрішнього оздоблення 
стін – це шпалери. Різноманіття їх вибору 
з кожним роком зростає. Вони бувають 
різних видів: паперові, вінілові, текстиль-
ні, рідкі, на флізеліновій основі. Кожен 
вид має свої властивості, різну палітру 
кольорів, малюнків, що дає можливість 
застосовувати їх у будь-яких приміщен-
нях і створювати різноманітний стиль 
інтер’єру.

Велику популярність мають шпале-
ри під фарбування, якими обклеюють не 
тільки стіни, але й стелі. Користуються 
попитом і фотошпалери. Дуже добре виг-
лядає текстильний матеріал, який базуєть-
ся на паперовій або флізеліновій основі. 
Для його виготовлення використовують 
шовк, віскозу, льон. Даний тип шпалер 
протирають сухою м’якою ганчіркою або 
чистять пилососом.

Існують і дорожчі екзотичні нові ма-
теріали для оздоблення стін – натуральні 
шпалери з тростини, бамбука, водоростей. 
Крім перерахованих видів, можна вико-
ристовувати фетрові, кварцові покриття 
та з деревини.

Тканинні покриття
Найпопулярніші матеріали для оздоб-

лення стін – тканинні покриття. Дуже ве-
ликий вибір як їхніх фактур, так і кольорів. 
Оздоблення тканиною надає витонченості 
стінам. Цей екологічно чистий матеріал ви-
користовують для стін коридорів, вітальні, 
спальні, передпокою.

Тканинне покриття легко монтувати 
і демонтувати. Натягується матеріал на 
дерев’яні рейки, які прикріплені до підлоги 
і стелі. При обробці стіни не вимагають 
ретельного вирівнювання.

Декоративна штукатурка і ї ї види
Декоративні штукатурки – матеріали 

для оздоблення стін, які виглядають дуже 
оригінально. Розрізняють такі її види: су-
часних матеріалів для оздоблення стін:

– фактурна штукатурка – різнобарвна 
суміш, зроблена на основі синтетичних 
в’яжучих матеріалів і наповнювача;

– сграффіто – являє собою кольорову 
штукатурку, що складається з грунту і де-
кількох шарових покриттів з «надряпаним» 
силуетним малюнком;

– таделакт – вологостійка мінеральна 
марокканська штукатурка, в якій немає 
синтетичних добавок і барвників.

До цього матеріалу відносяться флокові 
покриття, що імітують шкіру, замш, велюр або 
текстури натуральних каменів, а також кам’яна 
крихта, структурна і «венеціанська» штукатур-
ки. Усі її види не бояться вологи, легко нано-
сяться, мають різноманітність кольорів, стійкі 
до механічних впливів, приховують нерівності.

Екологічно чисті матеріали
Для створення затишку і комфорту 

в кімнаті підійдуть сучасні матеріали для 

оздоблення стін: пробкові покриття у виг-
ляді шпалер або пластин. Вони володіють 
звуко- і теплоізоляційними характерис-
тиками, екологічними властивостями, 
антистатичністю.

Дуже дорого і розкішно виглядають 
стіни, вкриті натуральною шкірою, по-
верхня якої буває гладкою або фактур-
ною. На сьогоднішній день найбільш 
затребуваною є плитка зі шкіри варана, 
крокодила. Даний матеріал міцний, 
довговічний, пожежобезпечний. Існу-
ють стінові панелі, що імітують шкіряне 
покриття, а також випускають шпалери 
«під шкіру». Для створення етнічного 
стилю підійде шкіряно-хутряна об-
робка стін з використанням каменю, 
бронзи, деревини.

Актуальною є й обробка стін вагон-
кою або гіпсокартоном. Використовують-
ся ці матеріали для обробки дерев’яних 
стін. Вагонка – довговічне, практичне, 
оригінальне покриття. Добре підходить 
для оформлення дерев’яних стін у бу-
динках і гіпсокартон, що дозволяє екс-
периментувати з формами, створювати 
оригінальні перегородки та фігурні стелі.

Для оформлення приміщення в сти-
лі хай-тек добре підходить скло і ме-
тал. Це можуть бути кольорові, прозорі, 
з малюнком, срібленням скляні плит-
ки або панелі. Стіни можна обробити 
алюмінієвими листами кольору золота, 
бронзи або міді.

Кращим варіантом для покриття 
в кухні робочої зони (над мийкою, пли-
тою) є керамічна плитка. Вона довго-
вічна, добре миється і виглядає гарно. 
Випускають її різних кольорів і розмі-
рів. Для обробки ванної кімнати і кухні 
можна обрати плитку глянсову, матову, 

Сучасні матеріали  
для оздоблення стін

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
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текстурну або ж гладку.
Фарба – недорогий чудовий обробний 

матеріал. Якщо стіни рівні, без тріщин та 
вибоїн, то цілком підійде і забарвлення 
поверхні. Змішуючи кольори і отриму-
ючи різні відтінки, ви можете вирішити 
всі задумані дизайнерські ідеї. Для цього 
потрібно обирати вологостійкі фарби. 
Найдовговічнішими є полівінілацетні. 
Матові або напівматові добре приховують 
різні нерівності.

Сучасні матеріали для оздоблення 
стін (крім керамічної плитки і шпа-
лер) – це декоративні панелі, що мають 
тривалий експлуатаційний термін. Вони 
легко встановлюються. Виготовляють такі 
покриття з МДФ, пластика, ДВП, вони 
можуть імітувати натуральний камінь, 
цеглу та різні породи деревини.

Для ванних кімнат, кухонь застосо-
вуються також матеріали для оздоб-

лення стін на тканинній основі, що 
володіють вологостійкістю: изоплен, 
винистен, лінкрустів.

У даний час дуже часто для обробки 
стін у ванній кімнаті використовують 
таке покриття як мозаїка. До її складу 
входить скло, натуральний камінь, ке-
рамічна плитка, смальта.

Всі представлені будівельні матеріали 
для оздоблення стін в кухні і ванній ма-
ють гарний вигляд. Також вони леко ми-
ються, не вимагають особливого догляду.

Матеріали для  
зовнішньої обробки стін будинку

На ринку представлені різні матері-
али для оздоблення стін будинку зовні. 
Бувають вони натуральні або штучні, які 
імітують фактуру будівельних матеріалів. 
Для оздоблення стін зовні використо-

вуються композити – це керамограніт, 
керамічна плитка, клінкер. Ними обли-
цьовують цоколі, нижні поверхи будівель.

Натуральний камінь використовують 
в оформленні зовнішніх стін будинків. 
Цей матеріал міцний, морозостійкий, 
гарний, водонепроникний. Часто зас-
тосовується і штучний декоративний 
камінь на бетонній основі. Він простий 
в укладанні, недорогий, міцний.

Фасад будинку від атмосферних впли-
вів захистить такий матеріал як вініло-

вий сайдинг. Багато хто надає перевагу 
обробці зовнішніх стін вологостійкими 
фарбами, штукатурками, бо при цьому 
будинки мають естетичний вигляд.

Який би матеріал для внутрішньої 
і зовнішньої обробки стін будинку ви не 
обрали, він має бути якісним. Важли-
вою є й відповідність покриття інтер’єру 
та архітектурного стилю будівлі. При 
виборі слід радитися з фахівцями, які 
підкажуть найкращий варіант для ва-
шого будинку.

Корисно
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вилкул: С начала года в полтора раза увеличилось 
количество работников, которым не выплатили зарплату. 
Задолженность в Украине превысила 2,3 млрд грн

–�И это данные 
только по тем ра-
ботникам, которые 
оформлены офи-
циально. Средняя 
сумма долга УЖЕ со-
ставляет 8625 грн на 
человека! Необходи-
мо восстанавливать 
промышленность 
и экономику. Иначе 
самым загруженным 
гос. органом будет 
продолжать быть 
служба, которая 
выдает загран-
паспорта, – сказал 
сопредседатель 
фракции «Оппози-
ционного Блока» 
в парламенте Алек-
сандр Вилкул.

А н а л и зи р уя  с и т у а ц и ю 
в стране, важно учитывать, 
что средняя заработная плата 
в долларовом эквиваленте в мае 
2017 г. (259 дол. США) в полтора 
раза ниже, по сравнению с маем 
2013 года (401 дол.), а цены и «ко-
муналка» выросли в несколько раз.

«Власть пользуется, что в Укра-
ине люди, кто реально работает, 
не бастуют, а уезжают на заработ-
ки. В той же Польше даже при 
малейших нарушениях условий 
труда на улицы выходят сотни 
тысяч – от медсестер до железно-
дорожников. Правда, у нас этим 
занимаются профессиональные 
"активисты". 200 грн в сутки – лю-
бой каприз», – написал нардеп на 
своей странице в Фейсбук.

Вилкул отметил, что на остав-
шейся последней неделе работы 
парламента необходимо принять 
пакет антикризисных законопро-
ектов ОппоБлока.

«Восстановление мира, “Новая 
Индустриализация”, поддержка 
предприятий, привлечение инве-
стиций – единственный путь вы-
хода страны из кризиса и основа 
для повышения зарплат. Потому 

что в настоящее время экономи-
ческих предпосылок для устой-
чивого и высокого роста зарплат 
и погашения задолженности как 
не было, так и нет, – подчеркнул 
он. – Вот факты:

Продолжается падение про-
мышленного производства – «ми-
нус» 1,3% за январь – май 2017 (к ана-
логичному периоду 2016 г.) А по 
сравнению с 2013 годом падение 
производства – почти на четверть.

Ухудшение инвестиционного 
климата – за 5 месяцев 2017 г. в стра-
ну зашло всего 525 млн дол. прямых 
иностранных инвестиций – это в 3,6 
раз меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года.

Уровень безработицы с 2013 
года вырос на 60%.

Каждое четвертое предпри-
ятия планирует дальнейшее со-
кращение персонала. Такие дан-
ные привел даже НБУ по данным 
опроса о деловых ожиданиях 
предприятий. Кроме прямого 
сокращения, предприятия плани-
руют переводить часть персонала 
на неполный рабочий день и в от-
пуска без содержания, что вызовет 
и рост скрытой безработицы».

«Повышать зарплаты людям 
надо. Но делать это надо за счет 
создания условий для развития 
экономики. Будут работать пред-
приятия – будет основа для повы-
шения зарплат и пенсий. Админи-
стративные методы привели к тому, 
что предприятия планируют под-
нимать отпускные цены на свою 
продукцию, а это продолжит рас-
кручивать инфляцию. Даже НБУ 

в своем анализе подчеркнул, что 
каждый третий субъект хозяйство-
вания (33%) планирует покрыть 
повышение зарплат за счет уве-
личения цен на свою продукцию. 
Это означает, что все свои допол-
нительные доходы люди оставят 
на прилавках магазинов… Даже 
правительство уже ухудшило про-
гноз инфляции на 2017 г. с 8,1% до 
11,2%», – отметил Вилкул.

Дмитро Соколов

В Україні тривають 
активні реформи ледь 
чи не всіх галузей. 
Цього разу «під приці-
лом» уряду – Державна 
фіскальна служба.

Реформа Державної фіскальної 
служби (ДФС) у цілому і митниці 
зокрема – давня ідея-фікс не лише 
уряду Гройсмана.

Хронологія спроб  
реформи «фіскалів»

За останні кілька років обгово-
рювалися різні її варіанти.

У 2013 році в фокусі був варіант 
об’єднання податкових і митних 
органів з урахуванням досвіду Ве-
ликобританії. У 2014 році ліквіду-
вали Міністерство доходів і зборів 
та створили ДФС.

У 2015 році виникла ідея по-
вної ліквідації органів митниці як 
юросіб і передачі їх на аутсорсинг 

іноземним компаніям.
У 2016 році думки розділилися: 

депутати зареєстрували законопро-
ект «Про національну митницю», 
який передбачав існування митниці 
як самостійного органу.

Кабмін же тримав курс на узгод-
жене з Міжнародним валютним 
фондом позбавлення митниць ста-
тусу юридичних осіб і включення 
їх до складу територіальних органів 
Державної фіскальної служби на 
правах структурних підрозділів 
з одночасною ліквідацією такого 
поняття як митний пост.

Жодна з зазначених ідей так і не 
була втілена в життя.

У кінці 2016 року на інституцій-
ній реформі ДФС почали наполя-
гати ЄС і МВФ.

У 2017 році українська сторона 
підписалася під таким пунктом ме-
морандуму про співпрацю з МВФ:

«Повне злиття податкової та 
митної адміністрацій очікується до 
кінця березня 2017 року. Також ми 
зробимо консолідацію регіональних 
податкових і митних органів в єди-
ний офіс, по одному на кожен регіон 
до кінця березня 2017 року. До кін-
ця березня буде затверджена також 
нова модель фінансування ДФС».

Реформа ДФС: дев’ятий раз 
за останні три роки

В’ячеслав Черкашин, 
експерт РПР
«Мінфін анонсував чотири но-

вих напрямки реформи державної 
фіскальної служби.

Перший – розвиток загальної 
функціональної системи. Плануєть-
ся збільшити кількість операцій, які 
громадяни зможуть робити в сис-
темі самостійно, поліпшити зв’язок 
та інтеграцію між центральним та 
місцевими представництвами ДФС.

Другий – трансформація функ-
ції перевірок. В планах скоротити 
час на проведення перевірок, спрос-
тити процес відбору платників для 
аудиту та інше.

Третій напрямок стосується під-
вищення ефективності збору подат-
ків. Серед іншого, передбачається 
переглянути підхід до виявлення 
правопорушників.

Четвертий має на меті поліп-
шення системи управління персо-
налом, підвищення профпідготов-
ки та покращення мотивації, у тому 
числі через зміну системи грошової 
та негрошової мотивації.

У ході реформи планується 

використати досвід міжнародної 
консалтингової компанії McKinsey 
у сфері оподаткування.

Залучення McKinsey безумовно 
покращить якість процесу, але, на 
жаль, не гарантує результат.

На сьогодні є багато факторів, 
які працюють проти реформи фіс-
кальної служби.

По-перше, реформу ДФС пла-
нують робити вдев’яте з 2014 року. Її 
обіцяли прем’єри Арсеній Яценюк 
і Володимир Гройсман, міністри 
фінансів Наталія Яресько та Олек-
сандр Данилюк, усі три керівники 
ДФС (Ігор Білоус, Роман Насіров, та 
в. о. керівника Мирослав Продан). 
У таких умовах жодна організація 
не може успішно працювати та мо-
дернізуватися.

По-друге, знову ж таки до ре-
алізації реформи передбачається 
залучення іноземних експертів. 
Звісно, вони дадуть певні рекомен-
дації, але на практиці ефективність 
іноземців досить сумнівна, тому 
що вони не обізнані з національни-
ми особливостями та внутрішніми 
проблемами фіскальної служби. 
А навіть якщо ці рекомендації бу-
дуть хорошими, то є великий ри-
зик, що через внутрішній саботаж 

і політичні домовленості службу 
не вдасться реформувати якісно 
та швидко.

На сьогодні ДФС опинилась "на 
перехресті" політичних інтересів.

Завдання прем’єра – втримати 
на посту керівника Мирослава Про-
дана та зберегти важелі управління 
держслужбою.

Завдання міністра фінансів 
Олександра Данилюка – уникнути 
відставки та підтримувати свій ста-
тус міністра-реформатора. У свою 
чергу політичне протистояння між 
Данилюком та головою парламент-
ського комітету з питань податкової 
та митної політики Ніною Южані-
ною здатне суттєво знизити коефі-
цієнт успішності реформи, або ж 
навіть обнулити його.

Ще один важливий момент: за-
пропонованою Мінфіном концеп-
цією не передбачена реорганізація 
податкової міліції та вирішення на 
законодавчому рівні проблеми з її 
законністю. Це одна з ознак повер-
ховості задекларованих реформа-
торських підходів щодо ДФС.

На сьогодні повноважень про-
фільних органів виконавчої влади 
у сфері адміністрування достатньо 
для того, щоб провести якісні зміни 
в роботі фіскальної служби. Для 
того щоб реформувати ДФС, не 
обов’язково вносити чергову порцію 
змін у законодавство. Але чомусь ці 
повноваження не використовуються 
на повну, а в деяких випадках – не 
використовуються взагалі».

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

Чого чекати від чергової 
спроби реформувати ДФС?
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Наука про схуднення:  
4 свіжі методики

Ставайте стрункішими за 
трендами, заданими не соцме-
режами, а науковими лабора-
торіями.

Щорічно вчені представляють 
сотні досліджень, присвячених 
схудненню, здоров’ю та способам 
зберігати енергійність.

1. Їжте  
рослинний білок

Рослинний протеїн з року в рік 
набирає популярності. Останні 
дослідження підтверджують, що 
в цьому є сенс. Вчені провели екс-
перимент за участю 43 чоловіків, 
яким пропонували три види сні-
данку. Перший – високобілкові кор-
жі з бобових, другий – високобілко-
ві котлетки з телятини і свинини, 
третій – низькобілкові коржі з бо-
бових. Чоловіки, яким трапився 
перший варіант, повідомили, що 
почуваються ситішими, а на обід 
з’їли на 95–105 ккал менше.

Вчені говорять, що почуття 
ситості було забезпечено поєд-
нанням в бобових протеїну і кліт-
ковини. Це не обов’язково озна-
чає, що рослинний білок краще 

за м’ясний, але будьте впевнені: 
на вегетаріанському меню голо-
дувати не доведеться.

2. Додайте  
до меню пробіотики

Про зв’язок пробіотиків 
і здоров’я кишківника вже сказа-
но дуже багато. Але дослідники 
вивчають і те, як вони вплива-
ють на управління вагою. Одна 
з останніх новин полягає в тому, 
що бактерії можуть спростити або 
ускладнити процес схуднення за 
допомогою дієти. Так, наприклад, 
стало відомо, що типовий амери-
канський раціон робить мікробіом 
менш різноманітним. Тому при 
переході на низькокалорійну дієту 
з великою кількістю рослинної 
їжі американцям слід набратися 
терпіння: результатів доведеться 
зачекати.

Масштабний аналіз 25 дослі-
джень, проведений китайськими 
вченими, виявив зв’язок між при-
йомом пробіотиків й зниженням 
індексу маси тіла і ваги. Макси-
мальні результати виявилися 
при прийомі більш ніж одного 

штаму бактерій протягом двох 
і більше місяців.

Зв’язок пробіотиків і схуднен-
ня ще належить вивчити глибше. 
Але вони абсолютно точно допо-
можуть втратити якщо не кілогра-
ми, то сантиметри. Пробіотики 
покращують травлення і, отже, 
позбавляють здуття. Вага може 
«стояти на місці», а от штани ста-
нуть вільніше в талії. Тож експе-
риментуйте і шукайте відповідні 
для себе штами.

3. Вживайте  
здорові жири

Те, що жир не призводить до 
набору ваги, чутно звідусіль. Але 
багато людей, як і раніше, бояться 
цієї поживної речовини. Вчені зна-
ходять все нові і нові докази, що ці 
страхи не мають підстав. В одно-
му з останніх досліджень брали 
участь 7 тисяч чоловіків і жінок. 
Їх розділили на три групи, кожну 
«посадили» на одну з трьох дієт. 
Перша – середземноморська, допов- 
нена оливковою олією першого 
віджиму. Друга – середземномор-
ська, доповнена горіхами. Третій 

групі запропонували дієту з низь-
ким вмістом жиру.

У результаті схудли пред-
ставники всіх груп. Але учас-
ники першої, в меню яких було 
більше оливкової олії, втратили 
приблизно на півкілограма біль-
ше. Вони також більше схудли 
в області талії. Як стверджують 
вчені, якщо ви хочете зберегти 
вагу, споживання здорових жирів 
краще не обмежувати.

Плюс пам’ятайте, що здорові 
жири стабілізують рівень глюкози 
в крові і уповільнюють засвоєння 
їжі. А значить, допомагають довше 
відчувати ситість. Це допоможе їсти 
менше і худнути. Такі жири мають 
бути в кожному прийомі їжі.

4. Підтримуйте  
швидкість метаболізму

Схуднути не проблема. Проб-
лема – утримати вагу. Вчені стежи-
ли за супершоу NBC Biggest Loser, 
в якому дуже огрядні люди худнули 
на ультранизькокалорійній дієті 
і виснажливих тренуваннях. До-
слідники проаналізували історії 
14 з них і виявили: за шість років 
до тих, хто пострункішав, повер-
нулися від 31 до 41 кг, а швидкість 
обміну речовин (кількість енергії, 
використовуваної організмом в ста-
ні спокою) в них знизилася.

Доведено: тривале і менш 
стресове схуднення дає стійкіший 
результат.
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•	 Автоэлектрик в	сервис	"Лендровер"	в	г.	Киеве.	О/р	
от	3-х	лет.	З/п	по	договоренности.	Иногородним	пред-
оставляем	жилье!	067)4136003

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

•	 Автоэлектрик требуется	на	постоянную	работу.	Офици-
альное	трудоустройство.	Высокая	з/п.	Место	работы	Киев	
Кривой	Рог	Горишние	Плавни	Полтавская	область	e-mail:	
euromash@euromash.com.ua	044)5915959,(044)5915960

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

•	 Администратор в	развлекательный	комплекс	аква-
парк	г.Житомира.	З/п	и	г/р	договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	
067)4102797ГалинаНиколаевна,551427

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

•	 Адміністратор в	арт-паб	"Porter	House"	.	Всі	умови	при	
співбесіді.	Ми	чекаємо	на	тебе	063)5126869

•	 Адміністратор в	кафе	-паб	"Ланселот".	Деталі	обгово-
рюються.	093)0383863

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

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

•	 Бармен в	паб	"Ланселот".	Деталі	обговорюються.	
093)0383863

•	 Бармен срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	центре	
города.	О/р	необязателен,	обучаем.	Г/р	сутки/двое.	З/п	
4100грн	067)5530824ЮлияВладимировна,(067)5513146

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

•	 Бармены требуется	в	ресторан.	Дружеский	колектив,	
хорошие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	заработ-
ная	плата.	Все	детали	по	тел	067)4100300

•	 Бригада лісорубів	потрiбнi	для	роботи	в	лiсi.	Робота	в	
Житомирськiй	областi,	Овруцький	район.	З/п	при	спiвбесiдi.	
098)6040306

•	 Бригада монолитчиков	приглашаются	на	работу	в	стро-
ительную	компанию	ООО	"МАГ	БУД".	Хорошие	условия	
труда.	Достойная	заработная	плата.	Вахтовый	метод	
работы	-	15/15;	20/20.	Предоставляется	общежитие.	
097)8337568,(044)5993230

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

•	 Буфетчица (-ик)-бариста	без	знание	кассового	аппа-
рата	067)4101502

•	 Бухгалтер З/п	від	5000грн	,	повна	зайнятість.	Ви-
моги:	повна	в/о	(бухгалтерська,	економічна),	д/р	від	2	
рокiв,	знання	1С:8,	Звіт	(Медок),	MS	Office.	Офіційне	
працевлаштування,	повний	соц.пакет,	дружній	колектив.	
063)2822741,(067)4108343

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

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

•	 В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельники	муляри,	шту-
катури,	охоронці,	тощо.	З/П	-дохідна.	Вахта+проживання	
забезпечуєм.	:0679684357

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

•	 В а л ь щ и к и  л е с а 	 с р о ч н о 	 т р е б у ю т с я 	 н а	
деревообрабатывающее	предприятие	(г.Коростышев,	
Житомирской	обл.).	Жильё	предоставляется.	З/п	от	
7000грн	050)8454533

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

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

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

•	 Вантажники на	базу	стройматеріалів.З/п-	висока	від	
4000	грн.Хороші	умови	роботи.	050)4631000,(096)3296446

•	 Вантажники на	роботу	в	в	мобільну	групу	(магазин	
Фора).	Д/р	не	потрібен.	Забезпечуємо	якісне	навчання.	
Допомагаємо	з	безкоштовним	проживанням.	Від	Вас	
потрібна	тільки	мобільність,	готовність	до	переміщень	
у	межах	Київської	обл.	та	м.	Київ.	099)9304231Тетяна

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

•	 Водители кат	С,	В	приглашаются	в	компанию	в	связи	
с	расширением	и	обновленим	собственного	автопарка.	
Достойная	з/п	до	15000грн.	Официальное	оформление,	
оплачиваемая	стажировка.	Техническая	грамотность,	
безаварийный	стаж	вождения	093)9360879,(067)4117262

•	 Водители категории	"D"	(автобусы	"Рута",	"Богдан")	с	
о/р	на	маршруты	по	г.	Киев.	Иногородним	-	общежитие	
067)7510707,(096)7529449

•	 Водители погрузчика	срочно	требуется	на	предприятие	
ООО	Огни	Гестии.	Г/р	посменный:	2/2,	с	8.00	до	21.00.	
Город	Житомир,	ул.	Покровская,	169	099)9062986Мари
на,(099)9034805Анна

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

•	 Водители с	опытом	вождения	седельных	тягачей	с	
полуприцепом	кат.С,	Е.	Направление	перевозок:	Европа.	
Офиц.	трудоустройство	без	ограничений	по	месту	про-
живания,	гибкий	г/р,	высокая	з/п.	050)3257036

•	 Водители требуются	на	высокооплачиваемую	работу.	
Оплата	от	12000грн	База	в	с.Мила	(Житомирская	трасса).	
Жильё	для	иногородних.	Официальное	трудоустрой-
ство	с	первого	дня.	Оплачиваемые	отпуск	(28	дней)	и	
больничный.	050)3174422,(093)4668266,(067)2083044

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

•	 Водитель автосамосвала	на	Краз	6510	срочно	требуется	
на	работу	в	г.Киев.	Жилье	предоставляем.	З/п	высокая.	
098)0435156

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

•	 Водитель кат	Е	на	фуры	и	автовозы.	Работа	по	Европе.	
О/р	от	1	года	на	фуре	20	тонн.	Соц.пакет,	страховка,	95	
код.	Оформление	документов	бесплатно.	З/п	от	43	000грн.	
Офиц.	трудоустройство.	Помощь	в	получении	тахографа.	
Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выда	095)9441000,(09
7)0803322,(044)5597088

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

•	 Водитель кат.	D	Работа	по	Украине.	З/п:	от	5000	грн	
096)9382242,480103

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

•	 Водитель кат.С,	В	с	о/р	от	3-х	лет	срочно	требу-
ются	на	постоянную	работу.	Официальное	трудоу-
стройство.	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	обяза-
телен.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустройство.	
З/п	достойная	098)1081610

•	Водитель	категории	В,	С.	ПолтаВСкая	обл.	
0675545342

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

•	 Водитель-экспедитор кат.С	на	грузовое	авто	MAN,	
Mercedes.	Ненормированный	рабочий	день.	З/п	8000грн	
Работа	по	Киеву	и	области.	З/п	8000грн	Предоставляем	
жильё.	097)7820362

•	 Водитель-экспедитор приглашается	в	компанию	
ЧП	Дасна	(оптовая	торговля).	Наличие	прав	кат.	В,	С.	
Полный	соцпакет.	Хорошие	условия	работы.	З/п	от	6000грн	
098)8987491Виктория

•	 Водії -охоронники	чоловіки,	жінки.	Вахта.	Житло,	хар-
чування,	форма,	проїзд	забезпечує	фірма.	Зарплата	
5000-7500грн	068)8764775,(093)8086283,(066)4004086

•	 Водії з	власним	вантажним	авто	для	доставки	конди-
терських	виробiв	терміново	потрібен	для	доставки	конди-
терських	виробів	у	м.Житомирі.	З/п	висока,	до	16000грн.	
Виплати	вчасно	097)7380810

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

•	 Водії кат.	"С",	"СЕ",	"Е"	Mercedes	потрібні	на	постійне	
місце	роботи	у	місто	Київ.	З/п	10000грн.	Надаємо	гурто-
житок,	вахтовий	метод	роботи.	095)2838221в/к

•	 Водії Категорії	"С",	"Е"	у	транспортну	компанію	"Фун-
дамент-Авто"	на	постійну	роботу.	Офіційне	працевлашту-
вання,	конкурентний	рівень	заробітної	плати.	067)3748393

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

•	 Водій із	власним	авто	для	доставки	товару	по	Житомиру	
і	обл.	Заробітна	плата	5000-7000	грн.	+	Амортизація	+	
паливо	050)7702896,(098)0364445,(063)5007987

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

•	 Водій на	авто	ГАЗ	2015	терміново	потрібен	в	дорожньо-
будівельне	підприємство.	Г/р	з	Пн.-Сб.,	офіційне	пра-
цевлаштування.	З/п	від	5000грн	097)9470884Станіслав

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

•	 Водій навантажувача	(карщик)	запрошується	на	ро-
боту	в	компанію	Сучасний	Дім.	Графік	роботи	з	поне-
ділка	по	пятницю	з	8:00	до	18:00.	Заробітна	плата	гідна	
067)4113056,420591

•	 Водій навантажувача	Робота	в	м.	Житомир.	Всі	деталі	
обговорюються.	050)4631000(після1000)

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

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

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

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

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

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

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

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

•	 Доноры Клиника	приглашает	женщин	20-39	лет	в	
программы:	суррогатного	материнства	-	вознагражде-
ние	до	350000	грн,	донации	яйцеклеток	20000-25000	
грн.	Ежемесячно	дополнительно	6000	грн.	Бесплатные	
мед.обследования,	расходы	на	проезд.	Лиц.	МОЗУ	АВ	
№554391	от	095)4231669,(097)1398486

•	 Дорожні робітники	терміново	потрібні	для	виконання	
робіт	по	місту	та	області.	З/п	від	6000грн	Для	іногородніх	
надаємо	житло.	097)6833322Станіслав

•	 Експедитор (повна	зайнятість)	терміново	потрібен	для	
доставки	кондитерських	виробів	у	м.Житомирі.	З/п	висока,	
виплати	вчасно	097)7380810

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

•	 Експедитор з	досвідом	роботи	терміново	потрібен	на	
постійне	місце	роботи	по	Житомиру	і	області.	Хороші	
умови	праці.	Г/р	-	з	вівторка	по	суботу.	Заробітна	плата	
від	4500	грн	050)3135780Сергій

•	 Електрик дільниці	запрошуються	на	роботу	в	будівельну	
компанию	ТОВ	"МАГ	БУД".	Хороші	умови	праці.	Гідна	
заробітна	плата.	Вахтовий	метод	роботи	-	15/15;	20/20.	
Надається	гуртожиток.	097)8337568,(044)5993230

•	 Електрик потрібнен	на	роботу	в	компанію-	виробник	
обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	
Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	за-
лежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	(квартира).	
044)3312815Анна,(067)5404239Інна

1. Робота 

1.1. Пропоную 
•	 Автоелектрик на	постійну	роботу	потрібен	транспорт-
ному	підприємству.	Повний	робочий	день	(8.00-17.00).	
З/п	за	результатами	співбесіди.	Робота	в	м.	Житомир.	Є	
можливість	проживання	в	гуртожитку	097)7066945

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

•	 Автоелектрик срочно	требуются	на	автопроизводство.	
Полный	соцпакет.	Иногородним	предоставляем	жилье.	
Киевская	обл.,	Вышгородский	р-н,	с.Новые	Петровцы	
(развозка	из	г.Киева)	073)1569150,(068)9629278

•	 Автозварник у	транспортну	компанію	"Фундамент-Авто"	
на	постійну	роботу.	Офіційне	працевлаштування,	конку-
рентний	рівень	заробітної	плати	067)3748393

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

•	 Автомийник Робота	в	м.	Житомир,	вул.	Космонавтів,	
11а.	Г/р	і	з/п	обговорюються.	Офіційне	працевлаштування.	
093)7031177

•	 Автомийник у	транспортну	компанію	"Фундамент-Авто"	
на	постійну	роботу.	Офіційне	працевлаштування,	конку-
рентний	рівень	заробітної	плати	067)3748393

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

•	 Автослесарь в	транспортную	компанию.	График	работы:	
2	нед.	рабочие/2	нед.	выходные.	Предоставляем	жилье	
иногородним.	З/П	договорная	044)4618927,(067)9003818

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

•	 Автослесарь на	постоянное	место	работы.	Приглаша-
юстя	выпускники	коледжей	и	ПТУ,	возможно	без	опыта	
работы.	Г/р	-	договорной.	З/п	-	высокая	и	стабильная.	
Хорошие	условия	работы	067)5033788

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

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

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

•	 Автослюсар у	транспортну	компанію	"Фундамент-Авто"	
на	постійну	роботу.	Офіційне	працевлаштування,	конку-
рентний	рівень	заробітної	плати	067)3748393

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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•	 Електрогазозварник на	будівельне	підприємство,	опла-
та	праці	від	6000грн	Додаткова	iнформацiя	при	співбесіді.	
067)5034350,(067)4103955

•	 Електрозварник ручного	зварювання	на	будівельне	під-
приємство,	оплата	праці	від	6000грн	Додаткова	iнформацiя	
при	співбесіді.	067)4103955

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

•	 Електрозварювальник ручного	зварювання	ІІІ-	V	роз-
ряду	потрібен	на	роботу	в	компанію-	виробник	обладнання	
ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	
р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	квалі-
фікації).	Надається	житло	(квартира).	044)3312815Анна
,(067)5404239Інна

•	 Електромонтажники запрошуються	на	підприємство.	
Робота	у	відрядженні	(3	тижні,	1	тиждень	вихідний).	Про-
живання	та	проїзд	за	рахунок	підприємства.	З/п	від	8000грн	
+	80,00грн	(добові)	099)1561508,(067)5455572

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

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

•	 Заготовщик верха	обуви	на	постоянное	место	работы.	
График	работы	и	зароботная	плата	договорные.	Возмож-
но	без	опыта	работы,	обучаем.	Дружеский	коллектив	
066)7240610

•	 Заступник керуючого	магазином	Фора	(м.	Житомир,	вул.	
Бердичівська	67).	Всі	деталі	обговорюються	по	телефону	
або	при	співбесіді.	Телефонуйте	вже	зараз!	099)9636723

•	 Заточник срочно	требуется	на	деревообрабатывающее	
предприятие	(г.Коростышев,	Житомирской	обл.).	Жильё	
предоставляется.	З/п	от	7000грн	050)8454533

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

•	 Зварювальник на	постійну	роботу	потрібен	транспорт-
ному	підприємству.	Повний	робочий	день	(8.00-17.00).	
З/п	за	результатами	співбесіди.	Робота	в	м.	Житомир.	Є	
можливість	проживання	в	гуртожитку	097)8414005

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

•	ищем	женСкого	и	мужСкого	маСтера	В	Парик-
махерСкую	краСуня,	оренда.	0633970879ольга

•	 Інженер (Проектувальник)	навісних	вентильованих	
фасадів	запрошується	на	ПрАТ	Мехбуд.	Д/р	бажаний.	Іно-
городнім	надається	житло.	Гідний	рівень	заробітної	плати.	
e-mail:	jurist@mehbud.com.ua,	сайт-	(www.mehbud.com.ua)	
095)2732916Олена,(050)3822855Антоніна

•	 Інженер (Проектувальник)	огорож,	парканів	запрошу-
ється	на	ПрАТ	Мехбуд.	Д/р	бажаний.	Іногороднім	надаєть-
ся	житло.	Гідний	рівень	заробітної	плати.	e-mail:	jurist@
mehbud.com.ua,	сайт-	(www.mehbud.com.ua)	050)3822855Ан
тоніна,(095)2732916Олена

•	 Інженер-конструктор (механіка)	потрібен	на	роботу	в	
компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	
в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-
12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	
(квартира).	067)5404239Інна,(044)3312815Анна

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

•	 Каменщики на	строительство	жилого	комплекса	в	
г.	Ирпень.	Срочно!	З/п	от	10000	грн	(выплаты	каждую	
неделю).	Бесплатно	предоставляем	жилье!	097)0223454

•	 Каменщики срочно	требуются	в	связи	с	возведением	
высотного	жилого	дома	в	г.Киев.	Жильё	(общежитие)	
предоставляется.	Выплачивается	аванс	и	зарплата	
068)3854721ИринаИвановна

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

•	 Карщик срочно	требуются	на	деревообрабатывающее	
предприятие	(г.Коростышев,	Житомирской	обл.).	Жильё	
предоставляется.	З/п	от	7000грн	050)8454533

•	 Касири на	постійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	
Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	067)4345696

•	 Касири на	роботу	в	в	мобільну	групу	(магазин	Фора).	Д/р	
не	потрібен.	Забезпечуємо	якісне	навчання.	Допомагаємо	
з	безкоштовним	проживанням.	Від	Вас	потрібна	тільки	
мобільність,	готовність	до	переміщень	у	межах	Київської	
обл.	та	м.	Київ.	099)9304231Тетяна

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

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

•	 Кладовщик (физическая	нагрузки).	З/п-	договорная.	
Официальное	трудоустройство	067)4126136

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

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

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

•	 Комендант (администратор)	на	постоянную	работу	в	
мини-общежитие	в	г.Киеве	.	Обязанности:	встреча	гостей,	
веждение	учета,	поддержка	чистоты	и	порядка.	Зарплата	
4	000	-	6000	грн.	Предоставляем	жилье	068)5235944

•	 Комплектовщики срочно	требуются	на	предприятие	
ООО	Огни	Гестии.	Г/р	посменный:	2/2,	с	8.00	до	21.00.	
Город	Житомир,	ул.	Покровская,	169	099)9034805Анна,

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

•	 Конструктор запрошується	на	ПрАТ	Мехбуд.	Д/р	бажа-
ний.	Іногороднім	надається	житло.	Гідний	рівень	заробітної	
плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.ua,	сайт-	(www.mehbud.
com.ua)	095)2732916Олена,(050)3822855Антоніна

•	 Кранівник мостового	крану	запрошується	на	ПрАТ	
Мехбуд.	Д/р	бажаний.	Іногороднім	надається	житло.	Гід-
ний	рівень	заробітної	плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.
ua,	сайт-	(www.mehbud.com.ua)	095)2732916Олена,(050
)3822855Антоніна

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

•	 Кровельщик на	 строительство	 в	 городе	 Жито-
мире.	 З/п	 от	 200грн/день.	 Предотавляем	 жилье.	
067)9967706,(063)2939994

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

•	 Кухар в	мережу	ресторанів	"Salad".	Офіційне	працевла-
штування,	оплачуване	стажування,	гідна	оплата	праці,	роз-
віз	додому	за	рахунок	компанії.	073)0990308,(067)4686098

•	 Кухар в	паб	 "Ланселот".	Деталі	обговорюються.	
093)0383863

•	 Кухар в	піцерію	Челентано.	Д/р	не	обов	язковий.	
Приємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	співбесіді.	Робо-
та	в	центрі	міста.	Можна	без	досвiду	роботи,	навчаємо	
093)5220700ІринаМиколаївна

•	 Кухонные работники	с	о/р	в	пивную	ресторацию.	
Срочно!	Г/р	гибкий.	З/п	договорная.	Есть	подвоз,	пи-
тание.	 Возможно	 официальное	 трудоустройство	
067)9175593,(093)0394961

•	 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

•	 Майстри (виконроби)	запрошуються	на	підприємство	
за	спеціальністю	Будівництво	Мостів	і	Тунелів.	Робо-
та	у	відрядженні.	З/п	від	8000грн	+	80,00грн	(добові)	
067)5455572,(099)1561508

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

•	 Маляр в	сервис	"Лендровер"	в	г.	Киеве.	О/р	от	3-х	лет.	
З/п	по	договоренности.	Иногородним	предоставляем	
жилье!	067)4136003

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

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

•	 Маляр-штукатур -	отделочник	требуются	на	постоянную	
работу	строительной	фирме	ООО	«Скайтаун».	Гарантиру-
ем,	своевременную	выплату	з/п,	офиц.	труд-во,	соцпакет	
(офиц.	больничные,	отпуска).	Можно	без	о/р,	обучаем.	т.	
(050)0500020	096)9559322	Максим	Игоревич

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

•	 Маляры срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	город	Киев.	График	работы	и	зароботная	пла-
та	договорные.	Жилье	предоставляется.	068)8472405(гл.
сантехник),(067)3272716(п

•	 Мастер грузового-легкового	сервиса	в	сервис	"Лен-
дровер"	в	г.	Киеве.	О/р	от	3-х	лет.	З/п	по	договоренности.	
Иногородним	предоставляем	жилье!	067)4136003

•	 Мастер по	ремонту	обуви.	Требование:	пунктуальность	
и	отсутствие	вредных	привычек,	опыт	в	работе	с	кожей.	
Оплата	50%	от	оборота	093)3675868

•	 Мастер по	ремонту	холодильного	оборудования	на	пред-
приятие.	О/р	обязателен.	Г/р	договорной.	З/п	ставка+%	
066)5025144Андрей

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

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

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

•	 Менеджер в	офіс	з	продажу	запрошується	на	ПрАТ	
Мехбуд.	Д/р	бажаний.	Іногороднім	надається	житло.	Гід-
ний	рівень	заробітної	плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.
ua,	сайт-	(www.mehbud.com.ua)	050)3822855Антоніна,(0
95)2732916Олена;

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

•	 Менеджер по	логистике	приглашается	в	компанию.	З/п	
до	10000	грн.	Бесплатное	обучение,	оплачиваемая	ста-
жировка.	Официальное	оформление.	Стремление	разви-
ваться	и	зарабатывать.	Грамотно	поставленная	речь.	Вни-
мательность,	пунктуальность	093)9360879,(067)4117262

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

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

•	 Механик требуется	на	постоянную	работу.	Официаль-
ное	трудоустройство.	Высокая	з/п.	Место	работы	Киев	
Кривой	Рог	Горишние	Плавни	Полтавская	область	e-mail:	
euromash@euromash.com.ua	044)5915959,(044)5915960

•	 Механіки у	транспортну	компанію	"Фундамент-Авто"	на	
постійну	роботу.	Офіційне	працевлаштування,	конкурент-
ний	рівень	заробітної	плати	067)3748393

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

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

•	 Монолитчики на	строительство	жилого	комплекса	в	
г.	Ирпень.	Срочно!	З/п	от	10000	грн	(выплаты	каждую	
неделю).	Бесплатно	предоставляем	жилье!	097)0223454

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

•	 Монтажники автоматичних	систем	контролю	доступу	на	
підприємство.	Ррафік	роботи	нормований,	офіційне	працев-
лаштування.	Заробня	плата	8000грн	067)9707615Андрій

•	 Монтажники в	строительную	компанию	в	г.Киев	
(деревянные	и	бетонные	евро	заборы).	Жилье	предостав-
ляется.	Оплата	сдельная,	от	выработки.	067)4576795Бор
ис,(067)2477001Николай,(06

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

•	 Монтажники мокрых	фасадов	требуются	на	постоянную	
работу	строительной	фирме	ООО	«Скайтаун».	Гарантиру-
ем,	своевременную	выплату	з/п,	офиц.	труд-во,	соцпакет	
(офиц.	больничные,	отпуска).	Можно	без	о/р,	обучаем.	т.	
(050)0500020	096)9559322	Максим	Игоревич

•	 Мотокурьеры для	работы	на	электромотоциклах	ком-
пании	в	г.Киеве.	З/п	7500+бонусы+чаевые.	О/р	и	наличие	
прав(любой	категории)	обьязательны.	Помогаем	с	жильем.	
068)1752434

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

•	 Муляри запрошуються	на	роботу	в	будівельну	компанию	
ТОВ	"МАГ	БУД".	Хороші	умови	праці.	Гідна	заробітна	
плата.	Вахтовий	метод	роботи	-	15/15;	20/20.	Надається	
гуртожиток.	044)5993230,(097)8337568

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

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

нА деревооБроБний ЗАвод євроПейського 
клАсУ ПоТріБні водії кАТ. "е". - мАшини Iveco 
Trakker, MaN. З/П від 24000грн. для ЗАПи-
сУ нА сПівБесідУ ЗверТАТись ЗА номерАми: 
099)3732342, (098)6402986

•	на	 дереВоПереробне	 ВиробництВо	 В	
м.житомир	терміноВо	Потрібні	Пилорамни-
ки	та	різноробочі.	житло	надаєтьСя.	гнучкий	
графік	роботи.	заробітна	Плата	Від	6000	грн.,	
аВанСи	0987415070,	0970300577

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

на	 роботу	 Потрібний	 аВтокраніВник	
0977912897	леонід

•	 Нормувальник в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	
GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	
р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	квалі-
фікації).	Надається	житло	(квартира).	044)3312815Анна
,(067)5404239Інна

•	 Обивщик мягкой	мебели	срочно	требуется	на	про-
изводство	мягкой	мебели.	Выплата	з/п	еженедельно.	
З/п	от	6000грн	Официальное	трудоустройство.	Проезд	
оплачивается	067)4104712

•	 Обивщик мягкой	мебели	требуется	на	постояную	работу.	
Заработная	плата	высокая.	Опыт	работы	приветствуется	
093)0040056

•	 Окантовщик на	камнеобрабатывающее	предприятие.	
О/р	желателен.	З/п	высокая.	г.	Житомир.	098)6505912
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•	 Оператор 1С	:7	бухгалтерии	срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу	на	большое	предприятие.	О/р	обязателен.	
Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустройство.	З/п	
5000грн	098)1081610

•	 Оператор в	цех	на	станки	ЧПУ	запрошується	на	ПрАТ	
Мехбуд.	Д/р	бажаний.	Іногороднім	надається	житло.	Гід-
ний	рівень	заробітної	плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.
ua,	сайт-	(www.mehbud.com.ua)	050)3822855Антоніна,(0
95)2732916Олена

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

•	 Оператор пульта	управления	погрузчика	с	бортовым	
поворотом	(с	использованием	дорожной	фрезы)	требуется	
на	постоянную	работу.	Официальное	трудоустройство.	
Высокая	з/п.	Место	работы	Киев	Кривой	Рог	Горишние	
Плавни	Полтавская	область	e-mail:	euromash@euromas	
044)5915959,(044)5915960

•	 Операторы котельной	в	в	аквапарк	г.Житомира.	З/п	
и	г/р	договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	551427,(067)4102797

•	 Операторы поломоечной	машины	в	ТРЦ	на	объекты	г.	
Киева.	Г/р	посменный,	возможен	вахтовый	метод.	Высокая	
стабильная	оплата	4000-8000грн	(аванс).	Жителям	реги-
онов	возврат	проезда	и	помощь	с	жильем	063)4018483,
(099)5155418,(096)8255020

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

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

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

•	 Официант срочно	требуется	в	бильярдный	клуб	на	
постоянную	работу.	Хорошие	условия	работы.	Оплата	
достойная	073)4784486

•	 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	официаль-
ное	трудоустройство.	093)0394961,(067)9175593

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

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

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

•	 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

•	 Официанты требуются	в	ресторан.	Дружеский	колек-
тив,	хорошие	условия	работы.	Высокая	и	стабильная	
заработная	плата.	067)4100300

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

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

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

•	 Охоронники для	супроводу	вантажів	запрошуються	в	
компанiю	ТОВ	АЕВ	Ефорт.	Середня	освіта,	відсутність	
судимості,	готовність	до	відряджень.	З/п	від	5000грн	
067)6706946ОлегВасильович

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

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

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

•	 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	в	мережу	магазинів.	
Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	067)4345696

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

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

•	 Охранник срочно	требуется	в	продуктовый	магазин.	
Центр	города.	О/р	желателен.	Г/р	договорной.	Отличные	
условия	работы.З/п	от	3500-4000грн	097)6224937

•	 Охранник срочно	требуется	на	работу	в	г.Киеве.	
Вахтовый	метод	работы(15/15,	30/30).	Зароботная	плата	
высокая+соц.пакет.	095)2333376,(067)6076683

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

•	 Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	метод	работы	
(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Физически	здоровые.	Без	
судимости.	З/п	высокая.	Обеспечение	обмундированием	
и	экипировкой.	Предоставляется	обустроенное	жилье.	06
7)2421772,(067)4345494,(050)3355358

•	 Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	метод	работы	
(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Физически	здоровые.	Без	
судимости.	З/п	высокая.	Обеспечение	обмундированием	
и	экипировкой.	Предоставляется	обустроенное	жилье.	06
7)2421772,(067)4345494,(050)3355358

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

•	 Охранники срочно	требуются	в	г.Киев	на	постоянное	
место	работы.Режим	работы	посуточный.	Зароботная	
плата	договорная	067)5474560

•	 Охранники срочно	требуются	для	работы	вахтовым	
методом	15/15дней	по	Киевской	области.	Питание	пред-
оставляем.	Проживание	на	объекте.	З/п	от	4000	до	8000грн	
067)4049562,(044)5013021

•	 Парковщик в	ТРЦ	на	объекты	г.	Киева.	Г/р	посменный,	
возможен	вахтовый	метод.	Высокая	стабильная	оплата	
4000-8000грн	(аванс).	Жителям	регионов	возврат	про-
езда	и	помощь	с	жильем	096)8255020,(099)5155418,(0
63)4018483

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

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

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

•	 Пекарь срочно	на	постоянное	место	работы	в	г.Житомир.	
График	работы	скользящий	(ночные	смены).	Выплата	за-
роботной	платы	2	раза	в	месяц.	093)9904240,(096)1668028

•	 П и л о р а м щ и к и  с р о ч н о 	 т р е б у ю т с я 	 н а	
деревообрабатывающее	предприятие	(г.Коростышев,	
Житомирской	обл.).	Жильё	предоставляется.	З/п	от	
7000грн	050)8454533

•	 Пилорамщики срочно	требуются	на	постоянную	работу	
ПП	Вуд	Экспо.	Полная	занятость,	готовы	взять	студента.	
Г/р	с	8.00-18.00.	Физически	здоровые	люди.	Официальное	
трудоустройство.	Распиловка	леса	на	обрезной	пилома-
териал.	З/п	7500грн	(от	выработки)	067)8706702Максим

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

•	 Підсобні робочі	запрошуються	на	роботу	в	будівельну	
компанию	ТОВ	"МАГ	БУД".	Хороші	умови	праці.	Гідна	
заробітна	плата.	Вахтовий	метод	роботи	-	15/15;	20/20.	
Надається	гуртожиток.	044)5993230,(097)8337568

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

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

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

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

•	 Плиточники срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	город	Киев.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Жилье	предоставляется.	067)5090782(прор
аб),(067)3272177(гл.энер

•	 Плиточники требуются	на	постоянную	работу	строитель-
ной	фирме	ООО	«Скайтаун».	Гарантируем,	своевременную	
выплату	з/п,	офиц.	труд-во,	соцпакет	(офиц.	больничные,	
отпуска).	Можно	без	о/р,	обучаем.	т.	 (050)0500020	
096)9559322	Максим	Игоревич

•	 Повар в	 ресторан	 За	 городом.	 Опыт	 работы	
обязателен.г/р	1/2,	з/п	от	6000грн.	Подвоз	после	работы.	
096)7967493,(093)0506477

•	 Повар в	ресторан	Королевская	бочка.	З/п	и	 г/р	
договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	067)4102797ГалинаНико-
лаевна,551427

•	 Повар срочно	требуется	в	бильярдный	клуб	на	постоян-
ную	работу.	Хорошие	условия	работы.	Оплата	достойная.	
073)4784486

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

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

•	 Повар Хорошие	условия,	работа	в	центре	города	
067)4101502

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

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

1. Нежитлове приміщення, заг. пл. 101.7 кв.м.,  за адресою: Житомирська обл., 
м. Коростень, вул. Сосновського, 28. Дата торгів: 02.08.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №225257 (уцінено лот № 216459);

2. Квартира 3-кімнатна, заг.пл. 66.3 кв.м., за адресою: Житомирська обл., 
м.Коростень, вул. Кірова, буд.8, кв.1. Дата торгів: 02.08.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №225261 (уцінено лот № 216461);

3. Будівля їдальні, заг. пл. 953.2 кв.м., за адресою: Житомирська обл., с.Вереси, 
вул.Леніна, 16 Г. Дата торгів: 02.08.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №225255 (уцінено лот № 199574);

4. 3-кімнатна квартира заг. пл. 80.4 кв.м. за адресою: Житомирська обл., 
м.Бердичів вул. Європейська, 110, кв.13 (1). Дата торгів: 02.08.2017 09:00. Дод.інфор-
мація: https://setam.net.ua. Лот №225229;

5. 3-кімнатна квартира заг.пл. 56.6 м.кв. за адресою: м. Житомир вул. Київська,28 
кв.57. Дата торгів: 02.08.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №224990;

6. Нежитлова будівля міні-магазин, заг.пл. 43.6 кв.м., за адресою: Бердичівський 
р-н, с.Гардишівка, вул.Гагаріна, 23-а. Дата торгів: 03.08.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №225232;

7. 3-кімнатна квартира, заг. пл. 60.6 м.кв., жилою пл. 43.2 м.кв.,за адресою: 
Житомирська обл., м. Бердичів, вул. Садова, б. 51/30 кв.28. Дата торгів: 03.08.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №225757;

8. Приміщення адміністративної будівлі заг. пл. 394.5 м.кв., за адресою: м. 
Житомир, вул. Ольжича 9а. Дата торгів: 07.08.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №224991;

9. Цілісний майновий комплекс заг. пл. 10644.8 кв.м. та обладнання до нього 
в кількості 265 одиниць, за адресою: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомир-
ська,82. Дата торгів: 07.08.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №224727;

10. Нежитлове приміщення магазину заг. пл. 57,8 кв.м., за адресою: Житомир-
ська обл., м. Коростень, вул. Бровар, 16. Дата торгів: 07.08.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №227069;

11. Приміщення цокольного поверху, заг.пл. - 304,8 кв.м, за адресою: м. Жито-
мир, вул. Офіцерська,20. Дата торгів: 07.08.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №227204 (уцінено лот № 217837);

12. Нежиле приміщення, що складає 5/18 ч. сховища для техніки №423 
(секції 21-30) заг. пл.576.3 кв.м., та земельна ділянка заг. пл. 0.1861 га кадастро-
вий №1810700000:01:005:0034 за адресою: Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Сосновського,38-с. Дата торгів: 07.08.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. 
Лот №227204 (уцінено лот № 217837);

13. Земельна ділянка кадастровий №1822086500:01:001:0088, заг. пл. 0.25 га, за 
адресою:Житомирський р-н, с.Пряжів, Сінгурівська с/р. Дата торгів: 07.08.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №227198 (уцінено лот № 217212);

14. Нежиле приміщення заг. пл. 220.9 кв.м, складається з приміщень 5,6,7,8,9,
10,11,12,13,14,15,16,17,18, ІІ, за адресою: Житомирська обл., м. Новоград-Волинський, 
вул. Лідівський шлях (Героїв Перекопу), буд.32. Дата торгів: 07.08.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №227196 (уцінено лот № 217372).

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

1. Садовий будинок №319, заг.пл. 44.4 кв.м., за адресою: Житомирський р-н, 
Станишівська сільрада, "Станишівське" садівниче товариство. Дата торгів: 26.07.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №224425 (уцінено лот № 215510);

2. Земельна ділянка К/Н 1822081200:03:001:0470, пл. 0.1340 га, за адресою: Жи-
томирський р-н, с. Вереси, бригада Смоківка, ділянка №242. Дата торгів: 26.07.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №224396;

3. Житловий будинок заг.пл. 203.9 кв.м. та земельна ділянка К/Н 
1810136600:01:005:0012, пл. 0.0506 га, за адресою: м. Житомир, вул. Руданська, 36. Дата 
торгів: 27.07.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №224421;

4. Трикімнатна квартира, заг.пл. 62.27 м.кв., жилою пл. 44.8 м.кв., за адресою: м. 
Житомир, вул. Гагаріна,42, кв.7. Дата торгів: 31.07.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №224838;

5. Нежитлове приміщення комплекс, приміщення насінневого складу літ. Б, 
склад-ангар літ. Е, гараж літ. Г, частина нежитлового приміщення літ. А, склад літ. Д, 
за адресою: Житомирська обл., м. Бердичів, пров. Степанюка, 20. Дата торгів: 31.07.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №224863 (уцінено лот № 152049).
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•	 Подсобные рабочие	(разнорабочие)	срочно	требуются	
в	цех	по	деревообработке.	На	постоянную	работу	в	Жито-
мирской	обл.	Народический	р-н.	Хорошие	условия	работы.	
Жилье	предоставляем.	З/п	высокая.	096)7206032Николай

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

•	 Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	Стабіль-
на	з/п:	від	5500	до	8000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	
навчання.	Допомога	з	житлом.графіки	5/2,	7/7,	14/14,	21/7	
099)0441824,(093)3815025,(067)2738128

•	 Полировщик в	сервис	"Лендровер"	в	г.	Киеве.	О/р	от	3-х	
лет.	З/п	по	договоренности.	Иногородним	предоставляем	
жилье!	067)4136003

•	 Полировщик срочно	требуется	на	камнеобработку.	
О/р	обязателен.	Работа	в	Коростышевском	р-не.	Жильё	
предоставляем.	З/п	от	7000грн	098)0913082,(098)5631532

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

•	 Польща, Чехія,	Німеччина.ЗП	від	1300!	Повний	супро-
від.Док.14	днів!	З	біопаспортом	б/візи	90днів.Л.МСПУ-
АВ585201-31.07.12	0688318110,0954725280

•	 Помощник руководителя	без	вредных	привычек.	
Опыт	 не	 важен.	 Оплатадо	 6000грн	 +	 премии.	
096)3858827,(063)4844371

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

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

•	 Посудомойщица (-ик)	срочно	требуется	в	бильярдный	
клуб	на	постоянную	работу.	Хорошие	условия	работы.	
Оплата	достойная	073)4784486

•	 Посудомойщица (-ик)-уборщица	(-ик)	срочно	требуются	
на	постоянную	работу	в	кондитерскую.	Г/р	нормированный.	
Оплата	достойная.	073)1337157

•	 Посудомойщица (-ик)-уборщица	(-ик)	требуется	в	ресто-
ран	города	Киева.	З/п	за	15	смен-	4500грн.	Предоставляем	
жилье	097)6813917Наталья

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

•	 Працівник для	оформлення	ритуальних	вінків	і	корзин	в	
ритуальний	магазин	(м.	Житомир,	Богунія).	Досвід	роботи	
не	обов'язковий.	Навчаємо	в	процесі	роботи.	Г/р	з	8-00	
до	17-00.	З/п	від	виробітку	(від	4000	грн)	096)4381786

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

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

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

•	 Працівники на	склад	(продукти	харчування,	напої).	З/п	
від	4000	грн.	Г/р	-	5	днів	096)3997239

•	 Працівники різних	спеціальностей	на	підприємство	в	м.	
Обухів,	Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	методом.	
Виплата	з/п	без	затримки	2	рази	на	місяць.	Надаємо	місце	
для	проживання	093)5421719,(067)8426544,(045)7250532

•	 Прачка требуется	в	кафе	на	частичную	занятость	для	
стирки	(скатерти,	чехлы	на	стулья).	Ответственная,	по-
рядочная,	чистоплотная.	Хорошие	условия	работы.	Оплата	
достойная	097)4384777

•	 Прибиральники на	постійне	місце	роботи	в	мережу	
магазинів.	Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	
За	детальною	інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	
067)4345696

•	 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	адміністративного	корпусу.	
Вахтовий	метод	роботи	15/15.	З/п	4500	грн,	проживання,	
харчування	надається.	096)1718468НеляВасилівна,(09
6)9653386від

•	 Приемщик дубовых	пиломатериалов	Обязанности:	-	
Прием	пиломатериалов	-	Отбраковка	и	контроль	работы	
и	нагрузки	-	Отчеты	о	проделанной	работе	Командировки	
по	Украине	Наличие	автомобиля	приветствуется	З/п:	от	
10000	грн	063)0693352

•	 Приймальники товару	в	магазин	Фора	(м.	Житомир,	вул.	
Бердичівська	67).	Всі	деталі	обговорюються	по	телефону	
або	при	співбесіді.	Телефонуйте	вже	зараз!	099)9636723

•	 Провизор срочно	требуется	в	КП	Фармация	на	посто-
янную	работу.	Официальное	трудоустройство.	Оплата	
достойная	068)9086523Анна

•	 Продавец в	магазин	по	продаже	електробензоинстру-
ментов.	Заработная	плата	от	4000	грн.	063)9588800Ро-
манАнатолиевич

•	 Продавец в	отдел	ювелирных	изделий	в	ТЦ	Житний,	ТРЦ	
Глобал	UA.	Г/р	с	10.00-20.00.	1/1	неделю.	Зароботная	плата	
договорная.	Наличие	прописки	г.Житомира	067)4070377

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

•	 Продавец стройматериалов	срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	на	большое	предприятие.	О/р	приветствует-
ся.	Г/р	нормированный.	Официальное	трудоустройство.	
З/п	от	6000грн	098)1081610

•	 Продавец-кассир срочно	требуется	в	продуктовый	
магазин.	Центр	города.	О/р	желателен.	Г/р	договор-
ной.	Отличные	условия	работы.З/п	от	3500-4000грн	
097)6224937

•	 Продавец-кассир срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	-	3500	грн	093)5157364Оль-
гаНиколаевна

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

•	 Продавец-консультант с	о/р	в	сфере	розничных	про-
даж	требуется	в	магазин	Варюшки	Андрюшки.	Гибкий	
г/р:	4/2,	в	будни	с	08.00-20.00,	выходные	с	09.00-19.00.	
Своевременная	выплата	з/п.	Если	Вам	интересно	рабо-
тать	с	людьми	и	детками,	Вы	получаете	удовольствие		
067)4109697,(097)5161416

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

•	 Продавець на	роботу	в	в	мобільну	групу	(магазин	Фора).	
Д/р	не	потрібен.	Забезпечуємо	якісне	навчання.	Допомага-
ємо	з	безкоштовним	проживанням.	Від	Вас	потрібна	тільки	
мобільність,	готовність	до	переміщень	у	межах	Київської	
обл.	та	м.	Київ.	099)9304231Тетяна

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

•	 Продавець продовольчих	товарів,	фрукти	(цитрус)	
терміново	потрібен	в	кіоск.	Д/р	бажаний.	Навчання	без-
коштовне.	Можливе	офіційне	працевлаштування.	З/п	від	
300грн/день+%.	Адреса:	вул.Щорса,	129	093)6537423

•	 Продавець-консультант запрошується	на	постійну	
роботу	в	меблевий	салон.	Вигідні	умови	праці.	Додаткова	
інформація	при	співбесіді.	063)2451345,(097)6190135

•	 Продавці на	постійне	місце	роботи	в	мережу	магазинів.	
Графік	роботи	і	заробітня	плата	договірні.	За	детальною	
інформацією	звертатися	з	9.00	до	18.00	067)4345696

•	 Продавцы Работа	в	комфортных	условиях	без	матери-
альной	ответственности.	Возможно	еженедельные	выплаты	
до	1500грн.	Гибкий	график.	096)3858827,(063)4844371

•	 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).	Хорошие	условия	работы.	Оплата	достойная	
097)5320570

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

•	 Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	строитель-
ство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	50000грн.,	прожива-
ние,	страховка	оплачиваются	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 за	рубежом.	Офіційна	робота	в	Польщі	для	
спеціалістів	та	різноробочих!	Великий	вибір	вакансій,	
можливість	працювати	родиною,	гідна	оплата,	можливість	
понаднормової	праці.	067)3732877,(098)0949268

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

•	 Работа Оператор	токарних	станків	з	ЧПУ	ІV-	V	роз-
ряду	в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	
Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	
(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надається	
житло	(квартира).	044)3312815Анна,,(067)5404239Інна

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

•	 Работа Подработка	 абитуриентам	 и	 студен-
там.	Стабильный	растущий	доход.	Гибкий	график.	
096)3858827,(063)4844371

•	 Работа Помічник	комірника	(для	збирання	меблів)	за-
прошується	на	постійну	роботу	в	меблевий	салон.	Ви-
гідні	умови	праці.	Додаткова	інформація	при	співбесіді	
097)6190135,(063)2451345

•	 Работа Присоеденяйтесь	к	нам!	Приглашаем	на	работу!	
Мы	предлагаем:	высокую	и	своевременную	зароботную	
плату,	официальное	трудоустройство	с	первого	дня.	Зво-
нить	с	пн-	пт	з	9.00-18.00.	067)3064180

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

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

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

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

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

•	 Работники (-цы)	в	компанию	"Компания	Алекс"	(г.	Жи-
томир,	проспект	Независимости	91/1).	Подробности	ого-
вариваются	при	собеседовании	067)4121994,(067)4110539

•	 Работники (-цы)	на	пилораму.	Работа	в	Киевской	об-
ласти.	Вахта	-	2/2нед.	З/п	договорная.	Предоставляем	
жилье.	096)3034318

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

•	 Работница (-ик)	 требуется	в	приют	по	 уходу	 за	
животными	(50	км	от	г.	Киева,	Вышгородский	р-н).	
Вахтовый	метод.	Любящая	животных,	трудоспособная	
067)6567098

•	 Рабочие на	производство	тротуарной	плитки	в	Киевскую	
обл.,	г.Макаров.	Работа	вахтовым	методом.	З/п	до	6	000	
грн.	066)1163841Игорь

•	рабочий	на	геофизичных	работах.	ПолтаВ-
Ская	обл.	0675545342

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

•	 Разнорабочие в	аквапарк	г.Житомира.	З/п	и	г/р	
договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	551427,(067)4102797Гали-
наНиколаевна

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

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

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

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

•	 Разнорабочие на	строительство	жилого	комплекса	
в	г.	Ирпень.	Срочно!	З/п	от	10000	грн	(выплаты	каждую	
неделю).	Бесплатно	предоставляем	жилье	097)0223454

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

•	 Разнорабочие срочно	требуется	в	связи	с	возведе-
нием	высотного	жилого	дома	в	г.Киев.	Жильё	(общежи-
тие)	предоставляется.	Выплачивается	аванс	и	зарплата	
068)3854721ИринаИвановна

•	 Разнорабочие 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

•	 Разнорабочие срочно	требуются	в	питомник	по	
выращиванию	растений.	Хозяйственные	работы.	Мужчины/
женщины.	Киевская	область,	постоянная	работа.	Возможен	
вахтовый	метод.	Жильё	предоставляется.	З/п	4500-6500грн	
050)3105337,(067)4458986

•	 Разнорабочие срочно	требуются	на	постоянную	работу	
на	предприятие.	З/п	300грн/день	098)8785816

•	 Разнорабочие срочно	требуются	на	производство	дре-
весного	угля.	Без	о/р.	Работа	в	Белоцерковском	р-не,	
Киевская	область.	Жильё	предоставляем	бесплатно.	З/п:	
6000-8000	грн	067)6933356Роман

•	 Разнорабочие-подсобники срочно	требуются	на	
деревообрабатывающее	предприятие	(г.Коростышев,	
Житомирской	обл.).	Жильё	предоставляется.	З/п	от	
7000грн	050)8454533

•	 Разнорабочий срочно	требуется	на	СТО.	Полная	за-
нятость.	Честность,	желание	работать	и	зарабатывать.	
Без	вредных	привычек.	Г/р	с	Пн.-Пт.	с	9.00-18.00,	Сб.,	
Вс.-	выходные.	Оплата	достойная.	093)3035438

•	 Рамщик требуется	г.	Киев	на	ленточные	и	дисковые	
пилорамы.	Вахтовый	метод	работы.	з/п	от	10000грн	
068)2644927Олег

•	 Раскройщик на	швейное	производство	на	постоянное	
место	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)3838
801,(093)9048748,(096)5548178

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

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

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

•	 Різноробочі в	цех	по	виробництву	сухих	будівельних	
сумішей.	Графік	роботи	з	8-00	до	16-30.	Заробітня	плата	
-	від	4500	грн.	Робота	в	м.	Житомир	(р-н	Хімволокно).	
068)9313449

•	 Різноробочі запрошуються	на	ПрАТ	Мехбуд.	Д/р	бажа-
ний.	Іногороднім	надається	житло.	Гідний	рівень	заробітної	
плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.ua,	сайт-	(www.mehbud.
com.ua)	095)2732916Олена,(050)3822855Антоніна

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

Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Житомирська філія приватного вищого навчального закладу «Київський інститут 
бізнесу та технологій» товариство з обмеженою відповідальністю має намір отри-
мати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарним 
джерелом,  яке розташоване на за адресою: м. Житомир, вул. Комерційна, 2. Осно-
вна діяльність – надання вищої освіти. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря відбуваються  при роботі котлу, що працює на відходах деревини. Перелік 
видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарним 
джерелом в кількості, т/рік:сполуки азоту – 2,683; вуглецю оксид – 2,616; речовини 
у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,058, сполуки сірки – 0,410. Як виявив 
розрахунок забруднення атмосферного повітря-концентрації забруднюючих речовин 
у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмос-
ферного повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на 
всіх розрахункових точках. Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів пропо-
нується прийняти як нормативні.Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу 
на викиди направляються на узгодження в Управління екології та природних ресурсів 
Житомирської державної адміністрації.

Контактні дані: Громадські організації та окремі громадяни із зауваження  можуть 
звертатись до  місцевих органів влади за адресою м. Житомир, вул. С.П. Корольова, 
½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Із пропозиціями звертатись до керівництва ЖФ ПВНЗ 
«КІБІТ» ТОВ за телефоном (0412) 448-407. Розробник обгрунтовуючих матеріалів – ПП 
«Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.
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•	 Слюсар з	мехоноскладальних	робіт	потрібнен	на	ро-
боту	в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	
Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	
(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надається	
житло	(квартира).	067)5404239Інна,(044)3312815Анна

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

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

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

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

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

•	 Специалист отдела	строительства	ПТО	требуются	на	
постоянную	работу	строительной	фирме	ООО	«Скайтаун».	
Гарантируем,	своевременную	выплату	з/п,	офиц.	труд-во,	
соцпакет	(офиц.	больничные,	отпуска).	Можно	без	о/р,	
обучаем.	т.	(050)0500020	096)9559322	Максим	Игоревич

•	 Специалист по	работе	с	клиентами	в	компанию	
Argument.	Доход	от	5000	грн.	Своевременная	выплата	
з/п,	официальное	оформление	с	первого	звонка.	067)48
88259,(073)3100098,(050)3339188

срочно ТреБУюТся охрАнники. грАфик 
рАБоТы: 15/15 и/или 10/20. оПлАТА: 300грн/
сУТки. ПроЖивАние нА оБьекТе. сТАБильнАя 
З/П, ТрУдоУсТройсТво. месТо рАБоТы: киев. 
Пн-ПТ с 9.00 - 18.00. 098-929-52-80

•	 Станочник 4-х	стороннего	станка	на	предприятие.	Рабо-
та	в	г.	Боярка	(Киевская	обл).	Иногородним	предоставляем	
жилье.	067)4402321АлександрВикторович

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

•	 Строители всех	специальностей	в	в	аквапарк	г.Житомира.	
на	постоянное	место	работы.	График	работы	и	зароботная	
плата	при	собеседовании.	Дружеский	коллектив,	хорошие	
условия	труда	067)4102797ГалинаНиколаевна,(067)1002638

•	 Строитель-ремонтник срочно	требуется	на	работу	
в	г.Киев.	Жильё	предоставляется.	Оплата	достойная.	
067)4666978

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

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

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

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

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

•	 Стяжечники срочно	требуются	в	связи	с	возведени-
ем	высотного	жилого	дома	в	г.Киев.	Жильё	(общежи-
тие)	предоставляется.	Выплачивается	аванс	и	зарплата	
068)3854721ИринаИвановна

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

•	терміноВо:	Стяжечники,	штукатури,	маляри,	
Плиточники,	гіПСокартонники	В	киїВ.	оПлата	
щонеділі.	доПомога	з	житлом	0970719468,	
0992985807

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

•	 Технолог громадського	харчування	на	роботу	у	супер-
маркет	«	Колібріс»	м.	Бердичів	050)4386348

•	 Токар ІІІ-	V	розряду	потрібен	на	роботу	в	компанію-	ви-
робник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	
обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	
залежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	(квартира).	
044)3312815Анна,(067)5404239Інна

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

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

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

•	 Торговий представник	терміново	потрібен	для	достав-
ки	кондитерських	виробів	у	м.Житомирі.	З/п	висока,	до	
16000грн.	Виплати	вчасно	097)7380810

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

•	 Торговый представитель	приглашается	в	компанию	ЧП	
Дасна	Полный	соцпакет	З/п	от	8000	грн	098)8987491Ви-
ктория

•	 Тракторист срочно	требуются	на	деревообрабатывающее	
предприятие	(г.Коростышев,	Житомирской	обл.).	Жильё	
предоставляется.	З/п	от	7000грн	050)8454533

•	 Трактористы срочно	требуются	на	сельскохозяйственную	
фирму.	Беляевский	район.	Жильём	и	питанием	обеспечи-
ваем.	067)5585879

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

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

•	 Уборщица (-ик)	в	аквапарк	г.Житомира.	З/п	и	г/р	
договорные.	ул.	И.	Гонты,	68	551427,(067)4102797Гали-
наНиколаевна

•	 Уборщица (-ик)	в	город	Киев	(р-н	Караваевы	дачи).	
Хорошие	условия	труда.	График	работы	и	зароботная	
плата	при	собеседовании.	Предоставляем	безоплатное	
жилье.	050)4177494

•	 Уборщица (-ик)	срочно	требуется	в	бильярдный	клуб	
на	постоянную	работу.	Хорошие	условия	работы.	Оплата	
достойная.	073)4784486

•	 Уборщица (-ик)	срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	в	паб	Вульф.	Г/р	с	12.00-00.00,	есть	развоз,	питание.	
Хорошие	условия	работы.	З/п	2400грн	без	задержек.	
063)5633960Стас

•	 Уборщица (-ик)	срочно	требуется	на	предприятие	ООО	
Огни	Гестии.	Г/р	посменный:	2/2,	с	8.00	до	21.00.	Город	
Житомир,	ул.	Покровская,	169	099)9062986Марина,(099
)9034805Анна

•	 Уборщица (-ик)-посудомойщица	(-ик)	требуется	в	рес-
торан.	Дружеский	колектив,	хорошие	условия	работы.	
Высокая	и	стабильная	заработная	плата.	Все	детали	по	
тел	067)4100300

•	 Уборщицы (-ки)	в	гипермаркет	(офисные	помещения).	
Г/р	4дня	(	с	7.00	до	16.00)	2	вых.,	(с	13.00	до	22.00)	2	вых.	
З/п	80грн/смена.	093)4500709

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

•	 Ученики швеи	на	массовку	в	г.	Киев.	Без	о/р.	З/п	по	
договоренности.	Иногородним	предоставляем	жилье!	
067)2255218

•	 Фармацевт срочно	требуется	в	КП	Фармация	на	по-
стоянную	работу.	Официальное	трудоустройство.	Оплата	
достойная.	068)9086523Анна

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

•	 Фасадчики на	строительство	жилого	комплекса	в	г.	Ир-
пень.	Срочно!	З/п	от	10000	грн	(выплаты	каждую	неделю).	
Бесплатно	предоставляем	жилье	097)0223454

•	 Фасадчики срочно	требуются	на	постоянное	мес-
то	 работы	 в	 г.Киеве.	 График	 работы	 договорные.
Своевременные	выплаты	з/п,	аванс.	Предоставляем	жи-
лье.	097)7235049

•	 Фасувальники одягу	на	секонд-хенд,	робота	в	м.	Київ,	
ч/ж	від	18	років,з/п	від	4700	грн	за	тиждень,	вахта	15/15,	
20/10,робочий	день	з	8.00	до	17	год,	житлом	забезпечуємо	
099)2530892,(098)9399439

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

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

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

•	 Фрезеровщик срочно	требуется	на	камнеобработку.	
О/р	обязателен.	Работа	в	Коростышевском	р-не.	Жильё	
предоставляем.	З/п	от	10000грн	098)5631532,(098)0913082

•	 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

•	 Фрезерувальники в	цех	по	обробці	граніту	на	постійне	
місце	роботи	в	м.Коростишів.	Заробітня	плата	від	7000грн.	
Хороші	умови	праці	097)2512405

•	 Фрезерувальники ІІІ-	V	розряду	потрібні	на	роботу	в	
компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	
в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-
12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	
(квартира)	067)5404239Інна,(044)3312815Анна

•	 Ходовик в	сервис	"Лендровер"	в	г.	Киеве.	О/р	от	3-х	
лет.	З/п	по	договоренности.	Иногородним	предоставляем	
жилье!	067)4136003

•	 Художник (-ки)-разрисовщики	сувениров.	Хорошая	
мелкая	моторика	рук	для	быстрой	тиражировки	изделий.	
Работа	постоянная.	Возле	института	Королёва	063)1568232

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

•	 Швеи на	швейное	производство	на	постоянное	место	
работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)3838801,(09
3)9048748,(096)5548178

•	 Швея на	массовку	в	г.	Киев.	О/р	от	3-х	лет	на	разных	
операциях.	З/п	по	договоренности.	Иногородним	пред-
оставляем	жилье!	067)2255218

•	 Шиномонтажник срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы	в	г.Житомире(р-н	Малеванки).	Опыт	работы	обья-
зателен.	График	работы	1/1	неделю.	Зароботная	плата	и	
дополнительная	информация	по	

•	 Шиномонтажник срочно	требуется	на	постоянную	работу	
на	СТО.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная.	
Хорошие	условия	работы	098)7244438

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

•	 Штамповщик запрошується	на	ПрАТ	Мехбуд.	Д/р	бажа-
ний.	Іногороднім	надається	житло.	Гідний	рівень	заробітної	
плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.ua,	сайт-	(www.mehbud.
com.ua)	050)3822855Антоніна,(095)2732916Олена

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

•	 Штукатур срочно	требуется	в	связи	с	возведением	
высотного	жилого	дома	в	г.Киев.	Жильё	(общежитие)	
предоставляется.	Выплачивается	аванс	и	зарплата	
068)3854721ИринаИвановна

•	 Штукатуры срочно	требуется	в	г.Киев	на	постоянное	мес-
то	работы.	График	работы	и	зароботная	плата	договорные.	
Предоставляем	жилье	097)5047905

•	 Штукатуры срочно	требуются	на	постоянное	мес-
то	 работы	 в	 г.Киеве.	 График	 работы	 договорные.
Своевременные	выплаты	з/п,	аванс.	Предоставляем	жи-
лье	097)7235049

•	 Штукатуры срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	город	Киев.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Жилье	предоставляется.	067)5090782(прора
б),,(067)3272177(гл.эне

•	 Экскаваторщик ЕО	4321	срочно	требуется	на	работу	в	
г.Киев.	Жилье	предоставляем.	З/п	высокая.	098)0435156

•	 Экскаваторщик требуется	на	постоянную	работу.	Офи-
циальное	трудоустройство.	Высокая	з/п.	Место	работы	Киев	
Кривой	Рог	Горишние	Плавни	Полтавская	область	e-mail:	
euromash@euromash.com.ua	044)5915959,(044)5915960

•	 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 СКД,СКС,СВН	и	ОС	с	опытом	
работы	на	предприятие	в	г.Житомире.	З/п	договорная.	Ра-
бота	в	г.	Житомир.	Сайт:	www.articard.com.ua.	067)4673468

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

ПродАм 1км.кв.в ценТре,Ул.л.УкрАїнки 
46,22/12,5/5;2/5кирП.домА,не Угл., окнА во 
двор нА деТ.ПлощАдкУ, евроремонТ; хоЗяйкА. 
0977634138

2.8. Продам будинки в передмісті 

ПродаєтьСя	будинок	В	С.райки,	бердичіВСького	
р-ну,	житомирСької	обл.	загальна	Площа	-	82	
кВ.м,	житлоВа	-	40	кВ.м.	+	літня	кухня,	гараж,	
Сарай,	2	Погреба.	ціна	догоВірна	0963003157

•	Продам	1-но	этажный	дом,	житомирСкая	
обл.,	бруСилоВСкий	р-н,	С.ПриВоротье.	цена	1	
149	215	грн.	0956888498

•	Продам	1-но	этажный	дом,	житомирСкая	
обл.,	г.ноВоград-ВолынСкий.	цена	1	374	346	грн.	
0932559959

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

•	 Робітники на	агро	підприємство	(консервний	завод)	
у	село	Мирне,	Одеської	обл.,	Біляївського	р-ну.	Робо-
та	сезонна.	З/п	від	5000грн.	Графік	роботи	договірний.	
Проживання	та	харчування	за	рахунок	роботодавця	
095)2794294Олександр

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

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

•	 Руководитель отдела	складской	логистики	в	г.	Бер-
дичев.	Высшее	образование.	О/р	-	от	3-х	лет.	Знание	
правил	хранения	и	учета	материальных	ценностей	на	
складах.	Знание	ПК	(1С,	Excel).	Конкурентный	уровень	
заработной	платы,	полный	соцпакет.	Профессиональный		
067)4112090,(041)4321297

•	 Рыбообработчик срочно	требуется	на	предприятие	
ООО	Огни	Гестии.	Г/р	посменный:	2/2,	с	8.00	до	21.00.	
Город	Житомир,	ул.	Покровская,	169	099)9034805Анна
,(099)9062986Марина

•	 Сантехники срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	город	Киев.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Жилье	предоставляется.	067)5090782(прор
аб),(067)3272177(гл.энер

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

•	 Сварщик (полуавтомат)	требуется	на	постоянную	
работу.	Официальное	трудоустройство.	Высокая	з/п.	
Место	работы	Киев	Кривой	Рог	Горишние	Плавни	Пол-
тавская	область	e-mail:	euromash@euromash.com.ua	
044)5915959,(044)5915960

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

•	 Сварщики срочно	требуются	на	автопроизводство.	
Полный	соцпакет.	Иногородним	предоставляем	жилье.	
Киевская	обл.,	Вышгородский	р-н,	с.Новые	Петровцы	
(развозка	из	г.Киева)	073)1569150,(068)9629278

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

сільськогосПодАрськомУ кооПерАТивУ По-
ТріБні роБіТники По доглядУ ЗА мАлиною в 
київській оБлАсТі. ПроЖивАння БеЗкошТов-
но. З/П від 250 грн. в день + Премії. виПлАТА 
З/П гАрАнТУєТься. 093-641-83-31 євгеній 068-
795-40-98 мАксим

•	 Складальник виробів	Заробітна	плата	своєчасна,	від	
4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,(067)41176
31,(067)4117632

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

•	 Слесарь -арматурщик	в	сервис	"Лендровер"	в	г.	Киеве.	
О/р	от	3-х	лет.	З/п	по	договоренности.	Иногородним	пред-
оставляем	жилье!	067)4136003

•	 Слесарь на	зерноочистительную	машину	БЦС	требуется	
на	ТОК	в	Днепропетровскую	область.	З/п	от	8000грн	
Питание,	проживание	предоставляется.	067)5601205

•	 Слесарь по	ремонту	автобусов	требуется	транспортно-
му	предприятию,	обслуживающему	маршруты	г.	Киева.	
Иногородним	-	общежитие	096)7529449,(067)7510707

•	 Слесарь по	ремонту	автомобилей	на	СТО	Бош	Авто	
Сервис.	З/п	высокая.	Г/р	нормированный.	Официальное	
трудоустройство.	360575,(067)9892419

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

•	 Слесарь срочно	требуются	на	деревообрабатывающее	
предприятие	(г.Коростышев,	Житомирской	обл.).	Жильё	
предоставляется.	З/п	от	7000грн	050)8454533

•	 Слюсар (складальників)	запрошується	на	ПрАТ	Мехбуд.	
Д/р	бажаний.	Іногороднім	надається	житло.	Гідний	рівень	
заробітної	плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.ua,	сайт-	(www.
mehbud.com.ua)	095)2732916Олена,(050)3822855Антоніна

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

•	 Слюсар -монтажники	на	будівельне	підприємство,	опла-
та	праці	від	6000грн	Додаткова	iнформацiя	при	співбесіді.	
067)5034350,(067)4103955

•	 Слюсар з	контрольно-вимірювальних	приладів	на	ви-
робниче	підприємство	ТОВ	Житомирський	картонний	
комбінат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064
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•	Продам	1-но	этажный	дом,	житомирСкая	
обл.,	С.ПиСки.	цена	278	215	грн.	0633041280

•	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

2.11. Продам Ділянки в місті 

ПродАм ЗемельнУ ділянкУ Під ЗАБУдовУ, 
25соТок, в рАйоні соколової гори, З моЖли-
вісТю Підключення свіТлА ТА гАЗУ. :0986067838

•	Продам	или	Сдам	В	аренду	земельный	учаС-
ток	2	га,	чернозем,	окраина	житомира	(р-н	
химВолокно).	0673911769

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

2.16. Здам в оренду 

•	здам	або	обміняю	на	кВартиру	В	міСті,	або	
Продам	будинок	В	С.леВкіВ.	Поруч	центр,	ліС,	
річка.42	Сот.	землі.	ціна	догоВірна.	0673911769

•	здам	В	оренду	або	обміняю	на	кВартиру	В	
міСті,	або	Продам	будинок	В	С.клітчин.	літ-
ня	кухня,	баня,	єВроремонт,	33	Сот.	землі.	ВСі	
умоВи	ПрожиВання.	ціна	догоВірна.	0673911769

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

•	ПодобоВо	2-х	кім.	кВ.	VIP-клаСу,	єВроремонт,	В	
центрі	міСта,	250грн/доба.	ВиПиСую	документи.	
0665711000,0977228822

3. авто 

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

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

3.3. автомобілі. Куплю 

викУП АвТомоБілів БУдь-яких мАрок, в БУдь-
якомУ сТАні, Після дТП, не роЗмиТнені, Про-
Блемні. дорого. 0976484669,0635852350

кУПлю АвТо в БУдь-якомУ сТАні: ціле, Після 
дТП, ПоТреБУюче ремонТУ, ПроБлемне, кре-
диТне, АресТовАне, БУдь-якої мАрки. евАкУ-
АТор. швидко. 0731617000,0976646575

кУПлю АвТо віТчиЗняного АБо ЗАрУБіЖного 
вироБницТвА. моЖливо Після дТП. швидко 
ТА дорого. 0677459877,0632439432,0687905005

•	куПлю	Ваш	аВтомобіль,	будь-якої	марки,	В	
будь-якому	зоВнішньому	і	технічному	Стані.	
063-570-90-05	0509986818,	0680796735

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

•	 Комбайн "Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м;	трактор	Джон	
Дір-6910,	140к.с.;	преси	для	соломи	"Велгер",	"Массей";	
плуги	оборотні	3-5-корпусні;	жатки	кукурудзяні,	6-8	рядні;	
картоплесаджалки,	1-рядні;	комбайн;	обприскувач,	900л;	
сівалка	097)3850784,	(097)5847243

•	комбайни	зернозбиральні:	"ВольВо",	"клааС",	
"джон	дір",	"маССей-фергюСон",	бурякозби-
ральні,	картоПлезбиральні,	ПреС-Підбирачі,	на	
замоВлення	із-за	кордону,	можлиВа	доСтаВка	
0501849978,	0987421737

•	комбайни	картоПлезбиральні	"анна",	ПреС-
Підбирачі	різних	марок,	трактори	т-25,	т-82,	
Плуги	оборотні,	 інша	С/г	техніка,	Польща	
0974742211,	0974742272

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

•	 Косарки, гребки,	копачки,	сівалки,	гілкоподрібнювачі,	
міні-трактори,	мотоблоки,	зернодробарки,	траворізки,	
доставка	по	Україні,	запчастини.	сайт	agrokram.com;	агро-
крам.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

•	Продам	трактор	юмз	з	зачіПним	ПриСтро-
єм	для	Прийомки	ліСу,	можлиВо	з	ПричіПом.	
0673911769

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

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	агрозаПчаСтини	до	зернозбиральних	комбай-
ніВ,	обПриСкуВачіВ,	коСарок,	ПреС-ПідбирачіВ,	
картоПлезбиральних	комбайніВ,	картоПлеСа-
джалок,	коПачок,	шини,	камери.	www.agrokom.
In.ua.	(063)9628236,	0676713553,0992012978

•	заПчаСтини	до	ВСіх	ВидіВ	буСіВ	і	мініВеніВ	В	
наяВноСті,	на	замоВлення	(2-7	дніВ),	ноВі,	б/В,	
гуртом	і	Вроздріб,	ВідПраВка	По	україні,	є	СВій	
Великий	Склад.	тел.(097)1521331	0932613742,	
0977266640

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

евАкУАТор По місТУ ТА оБлАсТі . до 4-х 
Тон,довЖинА -5 м. БУдь якА формА ЗАвАн-
ТАЖення 0731617000,0976646575

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

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

•	Продам	ПеСок,	бут,	щебень,	отСеВ,	дро-
Ва,	землю,	глину,	Перегной,	ПодшиВка.	до-
СтаВка	СтройматериалоВ,	ВыВоз	муСора.	
0938436692,0976949302Сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

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

4.3. інструмент будівельний. Продам 

•	ленточные	Пилы	–	Продажа	ноВых,	ремонт	
Старых	(СВарка,	заточка,	разВодка).	гарантия	
качеСтВа.	ул.	бараноВа,	60.	0962461677

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	куПуємо	Пиломатеріали	обрізні	та	необрізні,	
хВойних	і	різнолиСтних	Порід.	0673911769

•	ПродаетСя	доСка	Пола	Сухая	Строганая	В	
шПунт,	блокхауС,	фальш-бруС,	Вагонка;	доСка	
обрезная,	не	обрезная	Строительная;	Стро-
Пила;	балки,	штахетник,	монтажная	рейка	и	
дроВяные	отходы	С	Пилорамы.	доСтаВка	на	
дом.	0673911769

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

ПП фонТАн: БУріння, ремонТ, ТАмПонАЖ 
свердловин нА водУ, монТАЖ нАсосного 
оБлАднАння. 0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

•	котли	на	дроВах,	Вугіллі,	Від	5600грн,	безко-
штоВна	доСтаВка	до	Вашого	дому,	гарантія	3	
роки,	котли	є	В	наяВноСті	0506313147,	0978990589

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

•	 Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	Теплоакуму-
лятори.	Від	виробника.	Доставка	по	Україні.	Найкраща	
ціна	без	посередників.	http://termico.com.ua,	(050)3292211	
0673292211,	0933292211

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

квАліфіковАнА гАрАнТовАнА доПомогА в 
оТримАнні кредиТУ Під вигідний відсоТок 
Max. до 450000 гривень нА сТрок до 10 років. 
консУльТАція: 0993337916, 0681458367

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 коЖ-
ного 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 оформлення 
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 комПлекТУ-
ючих, ЗАПрАвкА. якісТь, гАрАнТія. виїЗд По 
оБлАсТі. 0975107907,0932929225

6.17. Послуги. Iншi 

ЗАвЖди гоТовА вАм доПомогТи в БУдь-яких 
ЖиТТєвих сиТУАціях. рішення сімейних не-
Урядиць. доПомогА ЗА дАТою нАродЖення. 
Прийом моЖливий нА відсТАні 0988152470

консУльТАція ТА доПомогА нА відсТАні в 
склАдних сімейних оБсТАвинАх, вирішен-
ня шлюБних відносин. доПомогА в БіЗнесі, 
кАр'єрі, осоБисТомУ ЖиТТі, нА УсПіх. доПомо-
ЖУ ПовернУТи кохАнУ людинУ - ЗБереЖУ сі-
мейне вогнище. ПосТАвлю ЗАхисТ 0689389199

•	 Наркологічна клініка	"Доктор	Благо	Плюс"	в	Одесі	про-
водить	лікування	метадонової,	героїнової	залежності	і	ал-
коголізму.	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.	Гарантія.	Запро-
шення,	страхівка,	анкета.	Чеська	робоча	(сезонна)	віза	
0677323993,	0500801561

8. РіЗНе 

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

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

кУПУємо відходи Плівки ПолієТиленової, 
ПлАсТмАси ТА мАкУлАТУрУ. 0505580047,447919

8.24. інше. Куплю 

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

•	 Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83,	припой	ПОС-30,	ПОС-40,	ПОС-61,	
олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	за	
ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг	0963409983

•	 Куплю електродвигуни,	редуктори,	насоси,	тельфера,	холо-
дильне	обладнання,	силові	трансформатори,	пускачі,	автомати,	
компресора,	генератори,	підшипники	0671885230

•	 Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	другую	филате-
листическую	продукцию.	Куплю	монеты	и	бумажные	деньги.	
0637610940,0506389475

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

•	 Куплю 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",	само-
вивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети	0981554242
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ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

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

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

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

Срочно продам лечебную
кровать

Тел.: 0674103972, 0965659566

"CERAGEM" CGM-M3500. 
Цена договорная.

Послуги 

Т.: 097-791-28-97

екскаватора, автокрана, 
автовишки, самоскида.

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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Телеканалу «СТБ»
на постійну роботу потрібні

ВОДІЇ зі своїм авто
з/п від 20000 грн

Тел.: (063) 336-95-97
(067) 690-22-17

Напіввантажні (Рено «Майстер»,
Пежо «Боксер», Мерседес «Спринтер», 

Фольксваген «Крафтер» і т.п.)

Умови праці: офіційне працевлаштування, стабільна з/п, 
соціальні гарантії згідно з КзОП України, графік позмінний.
Вимоги: водійське посвідчення категорії «B», «D». 
Водійський стаж від трьох років.
Вимоги до авто: від 2005 р.в., гарний стан салону та кузова.
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Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого 
засобу масової інформації серії ЖТ № 222/599 Р 
від 6 травня 2015 р.

Видавець – ПП “ЄВА-ІНФО”; адреса: 10013, 
м. Житомир, вул. Рильського, 9, каб. 407

Адреса редакції:
м. Житомир, вул. Рильського, 9, 4й пов., каб. 407
Тел.: (0412) 418-189

Верстальник: 
Олег Щербінський
Головний редактор:
Дар’я Гончарова
тел.: 0 (50) 718-04-32
директор: 
Олександр Васильковський,
тел.: 0 (67) 510-50-75
alex.vasilykovskiy@gmail.com

Матеріали позначені цим знаком 
друкуються на правах реклами

Віддруковано в друкарні
ТОВ “Прес корпорейшн Лімітед”,
21100, м. Вінниця,вул. Чехова, 12а
Тел. (0432) 556397, 556398
Зам. наклад: 14 800 прим.
Замовлення №170426
Передпл. індекс: 08976

Редакція не несе відповідальності за зміст рекламних матеріалів.
Редакція може не поділяти думку авторів матеріалів.
Передрук матеріалів видання повинен бути узгоджений з 
редакцією.
Інформація для публікацій надається інформаційним агент-
ством ТОВ “Видавництво “РІА”; код ЄДРПОУ 34095069; адреса: 
21032, м. Вінниця вул. Ширшова, 3а; свідоцтво про державну 
реєстрацію інформаційного агентства як суб’єкта інформаційної 
діяльності серії КВ No.19457Р від 12.08.2009 р.

Газета є членом 
Всесвітньої газетної Асоціації
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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
Сприятливий пері-

од для встановлення 
дружніх контактів і 

«зав’язування» корисних зна-
йомств. Однак небажано при-
ймати важливі рішення.

ТЕЛЕЦЬ
Будьте уважні у 

спілкуванні з колегами 
та партнерами, не підписуйте 
й не надсилайте документи, 
уважно їх не перечитавши.

БЛИЗНЮКИ
У вас з’явиться шанс 

реалізувати свій давній 
задум,до якого ніяк не «доходи-
ли руки» або за який ви не на-
важувались братися. Справам 
може заважати ваша емоційна 
вразливість.

РАК
На роботі, у кар’єрі, 

в ділових відносинах 
можливі перспективні пропо-
зиції та вигідні домовленості.

ЛЕВ
Буде можливість 

зміцнити свій автори-
тет, може з’явитися шанс за-
йняти більш високе становище. 
Однак, перш ніж вирішувати 
якусь важливу для вас пробле-
му, розгляньте її уважно.

ДІВА
Займіться своєю 

кар’єрою. Настав час 
визначитися, які з ваших ді-
лових контактів перспективні, 
а які – ні.

ТЕРЕЗИ
На роботі ваші 

справи будуть просу-
ватися досить успішно. Можете 
розраховувати на перспективні 
пропозиції.

СКОРПІОН
Справи можуть 

піти не зовсім так, як 
ви очікували. Не панікуйте, 
це може виявитись навіть на 
краще.

СТРІЛЕЦЬ
Цього тижня, не-

зважаючи на розпал 
літа, вам доведеться неабияк 
попрацювати. Поїздки можуть 
пройти не занадто «гладко».

КОЗЕРІГ
Не надто простий 

тиждень. Зберіться з 
духом та силами, порадьтеся –  
і вам вдасться реалізувати свої 
грандіозні задуми.

ВОДОЛІЙ
З роботою все під 

контролем, а от в ро-
дині можливі роз-

біжності, непорозуміння, су-
перечки. Вирішуючи власні 
проблеми, не забувайте про 
інтереси інших.

РИБИ
Відчуєте неабия-

кий приплив сил і 
енергії. Багато чого буде ви-
ходити без великих зусиль, 
ніби «саме по собі».

Картопля фрі є улю-
бленою стравою дорос-
лих і дітей. Золотисті 
скибочки, злегка при-
смачені сіллю, їдять по 
всьому світу. Проста 
в приготуванні і апетит-
на страва оповита масою 
історій і цікавих фактів. 
Ось тільки деякі з них.

 ● Бельгійці стверджують, що 
це вони «вигадали» картоплю фрі, 
а французи підло вкрали їхній вина-
хід. У 1840-і роки на вулицях Парижа 
з’явилася закуска для простого люду – 

картопляні скибочки, засмажені у ве-
ликій кількості рослинного масла. На 
думку мешканців Бельгії, це їхня на-
ціональна страва. Доказом цього є 
факти, представлені в тематичному 
музеї «Фрітмузеум» у Брюсселі.

 ● Близько 10% усієї картоплі, що 
вирощується в світі, потрапляє до 
мереж швидкого харчування, в яких 
картопля фрі випереджає за попу-
лярністю гамбургери і чізбургери.

 ● Першу літературну згадку про 
картоплю фрі можна знайти в творі 
«Повість про два міста» Чарльза 
Діккенса. Він розповідає про часи 
французької революції. Автор пише 
про «підсушені картопляні часточки, 

приготовані в рослинному маслі».
 ● Картопля містить кукоаміни. 

Це речовини, які знижують кров’яний 
тиск. Їжте картопля фрі, щоб не 
страждати на гіпертонію.

 ● Для приготування еталонної 
страви використовують сорти карто-
плі «Інноватор», «Рассет Бурбон» 
і «Сантана». Вони примітні бульбами 
великих розмірів, з яких виходять 
довгі скибочки фрі.

 ● У кожній країні картоплю фрі 
подають з різними соусами: у США 
з кетчупом, у Франції – з майонезом, 
у Великобританії – з оцтом, а бель-
гійці вважають за краще розбивати 
«зверху» сире яйце.

цікаві факти про картоплю фрі

Р



Людина-павук: 
Повернення додому

Жанр: комікс, пригоди, фантастика
Після закінчення протистояння Месників 

15-річний Пітер Паркер, отримавши від 
Тоні Старка костюм Людини-Павука, 
повертається додому до тітоньки Мей. Його 
новий ментор, Залізна людина, продовжує 
стежити за Пітером і займається його 
вихованням. Паркер обов'язково хоче 
довести Старку, що він гідний бути частиною 
команди Месників. Тим часом, у Нью-Йорку 
з'являється новий лиходій – Стервятник, 
який ні перед чим не зупиниться.

моллі мун і чарівний 
підручник гіпнозу

Жанр: сімейний, фентезі
Моллі Мун все своє свідоме життя провела в 
Хардвікскому притулку. Тут її знайшли зовсім 
маленькою на ґанку. Життя дівчинки в цьому 
закладі зовсім не схоже на казку: дівчатка з 
притулку її постійно задирають й ображають, 
учителі лають. Але найбільше бід приносить 
злісна міс Гадкінс, яка головує в будівлі. Їй 
просто не подобається Моллі, тому робить 
її юне життя нестерпним. Одного разу на очі 
дівчинці попадається дивна книга, яка вияви-
лася підручником з гіпнозу. 

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.

кінотеатр «УкраЇна» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua

м. ЖитомирМіністерство культури України ДП «Дирекція пересувних циркових колективів України»
Україна, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 4-а   www.cirk.kiev.ua

Дітям до 4-х років вхід БЕЗКОШТОВНИЙ!

В Е Л И К И Й

ш а п і т о
Ц И Р К Початок циркової вистави:

КАСИ ПРАЦЮЮТЬ БІЛЯ
ЦУМу, АТБ «Богунія», ТЦ «Фуршет»

Чт — 18.30
Пт — 18.30
Сб — 13.00

та 16.00
Нд — 16.00

липня липня

вул. Вітрука, 9
ТЦ «Фуршет»

099-110-78-63
098-670-50-52

з 13 по 23

А К Ц
І Я

1 + 1 КУПИ ОДИН КВИТОК І ДРУГИЙ ОТРИМАЙ В ПОДАРУНОК!


