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«Гривневі гойдалки»: 
чого чекати від курсу 
національної валюти?   

друга річниця патрульної поліції: чи 
можна вважати реформу успішною?

Банк виставив на продаж комплекс «ФОК» 
для погашення взятої у 2008 році 1 міль-
йона 739 тисяч доларів США позики.
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У четвер, 17 липня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олега Ольжича відбудеться двадцять п’яте засідання «Клубу експертів Житомир-
щини». Тема телевізійного ефіру: «Конфлікт – вже на старті, або якими виявилися під-
сумки установчого засідання громадської ради при Житомирській ОДА від 17 липня».

У ході засідання експерти та гості студії обговорять наступні питання:
– Які порушення процедури формування громадської ради призвели до конфлікту 

в ході проведення Установчих зборів?

– Які висновки та пропозиції варто врахувати для подальшого врегулювання  
ситуації навколо створення громадської ради?

–  За яких умов і наскільки ефективною може стати діяльність новоствореної 
громадської ради?

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30.  
Тема телевізійного ефіру: «Конфлікт – вже на старті, або якими виявилися підсумки 
установчого засідання громадської ради при Житомирській ОДА від 17 липня»

Алла Гетьман

Основними дже-
релами забруднен-
ня природних вод є 
каналізаційні стоки, 
скиди із заводів і під-
приємств, а також 
сміття, яке залиша-
ють відпочивальники 
на пляжах.

Цього літа мешканці Жито-
мирщини можуть відпочити у 60 
офіційних зонах відпочинку (се-
ред яких 4 організовані пляжі).

Наскільки безпечно купатись 
у річках та інших водоймах ре-
гіону, ми запитали у завідувача 
відділу санітарно-гігієнічних до-
сліджень ДУ «Житомирського 
обласного лабораторного центру 
МОЗ України» Юрія Лутая.

– Результати досліджень, про-
ведених у червні, свідчать про те, 
що відсоток невідповідності якості 
води за мікробіологічними показ-
никами складає 18% (лактопози-
тивні кишкові палички), при цьому 
патогенних мікроорганізмів не ви-
явлено, – наголошує Юрій Лутай. – 
За санітарно-хімічними показни-
ками не відповідає вимогам 36% 

досліджень. Відхилення виявлено 
за органолептичними показника-
ми (запах), вмістом заліза загаль-
ного та показниками хімічного та 
біохімічного споживання кисню.

Так, за результатами дослі-
джень не відповідають санітарним 
нормам рекреаційні зони в Ан-
друшівському районі (р. Гуйва), 
Баранівський р-н (р. Случ), Берди-
чівський район (р. Гнилоп’ять, ста-
вок «Шкіроб’єднання», «Шанлора» 
та ставок № 3 Рафінадного заводу), 
Ємільчинський район (р. Уборть), 
Коростенський р-н (р. Уж), Корос-
тишівський р-н (р. Тетерів), не від-
повідає за рівнем заліза вода у Лу-
гинському районі (пляж «Товста», 
р. Жерев), Новоград-Волинський 
р-н (р. Смолка і Провалка, місце 
злиття р. Случ та Провалка), Пу-
линський р-н (став і кар’єр цегель-
ного заводу, став с. Ясна Поляна), 
Попільнянський р-н (смт Корнин 
р. Ірпінь), Ружинський р-н (р. Рос-
тавиця), Хорошівський р-н (зони 
відпочинку смт. Хорошів). Що ж 
до якості води у рекреаційних 
зонах Житомира, за словами фа-
хівців, тут відхилень не виявлено, 
усі показники відповідають сані-
тарним нормам.

Також знайти інформацію про 
не рекомендовані для купання 
пляжі та рекреаційні зони можна 
на офіційному сайті ДУ «Центр 
громадського здоров’я Міністер-
ства охорони здоров’я».

Якість води  
у річках щороку 
погіршується Алла Гетьман

Наразі вже розпо-
чато нанесення нової 
розмітки, щоб водії 
та пішоходи почина-
ли звикати до нових 
правил.

Загальна вартість проекту ста-
новить близько півтора мільйони 
гривень. Побудувати «острівки 
безпеки» у Житомирі планують 
до кінця року. На даний час на 
9-ти пішохідних переходах на 
проспекті Незалежності та 10-ти 
на проспекті Миру вже нанесена 
спеціальна розмітка.

«Наразі проекти вже розроб-
лені та мають пройти експерти-
зу, після цього маємо ініціювати 
виділення коштів. Але вже зараз 
наносимо нову розмітку, аби во-
дії та пішоходи звикали до нових 
правил. Наявність острівків без-
пеки має підвищити рівень без-
пеки пішоходів і велосипедистів. 
Традиційно всі переймались за 
пропускну здатність вулиць, а про 
людей думали в останню чергу. Як 
результат – ДТП, аварії та низький 
рівень безпеки. Підходи потрібно 
змінювати», – наголосив заступник 
міського голови Дмитро Ткачук.

Крім того, в «ост-
рівках безпеки» будуть 
створені спеціальні 
зони для велосипе-
дистів. Це має бути 
новий підхід до роз-
витку та будівництва 
інфраструктури, який 
врахує інтереси і воді-
їв, і пішоходів, і вело-
сипедистів.

«Дуже важливо, 
аби в інфраструктур-
них проектах закла-
дали можливості для 
розвитку веломарш-
рутів. Це дає нам пер-
спективи змінювати 
як міську інфраструк-
туру, так і спосіб мис-
лення водіїв та велоси-
педистів», – поділився 
Олександр Папірний, 
уповноважений з ве-
лосипедного транспорту Жито-
мирської міської ради.

Через кілька днів до редакції 
«20 хвилин» звернулись обурені 
читачі, кажуть – нову розмітку на 
проспекті Незалежності здерли ра-
зом з асфальтом. З чим це пов’язано, 
чому у влади такий нераціональний 
підхід до розподілу міської казни, 
ми запитали у заступника міського 
голови Дмитра Ткачука.

«Знесли нову розмітку кому-
нальні служби, які ремонтують ас-
фальт. Я розумію, що це бюджет-

ні кошти, втім, якщо нанесення 
розмітки ми вже завершуємо, то 
асфальтні роботи триватимуть до 
жовтня місяця, і, як не крути, сти-
кувати ці графіки практично не-
можливо. Тому у вересні, жовтні, 
можуть різати асфальт і на інших 
вулицях, але це не є причиною не 
наносити дорожню розмітку аж 
до серпня місяця, бо в серпні ре-
монт асфальту, це теж є не зовсім 
логічно, адже це насамперед – без-
пека руху», – розповів заступник 
міського голови Дмитро Ткачук.

Алла Гетьман

Вже з п’ятниці роз-
почнуться роботи із 
нанесення нової роз-
мітки, які тривати-
муть з 21:00 21 липня 
до 6:00 24 липня.

Рух транспорту у цей час буде 
перекрито.

Про це під час брифінгу щодо 

організації дорожнього руху на 
майдані Соборному повідомив 
заступник міського голови Дми-
тро Ткачук.

«Проект зміни схеми руху 
ми замовили на початку цього 
року, ще до прийняття відповід-
ного закону Верховною Радою 
України, втім трішки все вийшло 
затягнуто. На сьогодні проект ви-
готовлений та узгоджений з па-
трульною поліцією», – розповів 
Дмитро Ткачук.

«Ключова зміна стосувалась 
маршруту заїзду на Замкову 
гору. Після запровадження цієї 

схеми заїхати за Будинок пра-
восуддя можна буде по вулиці 
Рильського, а виїхати по вулиці 
Кафедральній. Таким чином ми 
плануємо зменшити аварійність 
на розі Рильського та Леха Ка-
чинського», – переконував го-
ловний інженер проектування 
Олексій Постовіт.

Раніше у мерії повідомляли, 
що план нової розмітки давно 
готовий і через неузгодженість 
щодо руху велосипедистів справу 
було призупинено. Втім, у новому 
проекті доріжки для велосипед-
ного руху так і не передбачили.

на проспектах Житомира 
з’являться «острівки безпеки»

На майдані Соборному перекриють рух
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E-health: 
поліклініка 
без черг, 
медицина 
без паперів

Чи можете ви уявити 
поліклініки без черг і без 
купи паперової роботи 
лікарів? Усе це існує у ви-
гляді електронних реєстрів 
пацієнтів у всьому цивілі-
зованому світі вже давно. 
Але українські пацієнти 
поки що множать архіви 
медзакладів паперовими 
картками. Зрозуміло, що це 
позначається як на якості 
лікування, так і на ефек-
тивності роботи лікарів.

Одним із потужних інструментів, 
який дозволить докорінно змінити цю 
ситуацію, є система eHealth. Її запуск 
відбувся зовсім нещодавно – наприкінці 

червня 2017 року. І першим кроком стала 
реєстрація медичних закладів в електрон- 
ному реєстрі. За перші три дні 25 по-
ліклінік з 15 міст України приєдналися 
до системи eHealth.

eHealth для пацієнта
Запис на прийом до лікаря, не 

виходячи з дому. Пацієнту потрібно 
буде зареєструватись і вказати номер 
мобільного телефону. Після реєстра-
ції в електронній системі у пацієнта 
з’являється можливість записатися 
на прийом.

Швидкий пошук і вибір лікаря. 
Для цього використовується функція 
пошуку, обирається потрібний лікар 
і його розклад роботи. Система покаже 
вільні часові слоти, на які можна запи-
сатися. Така модель вирішує проблему 
черг і необхідності брати славнозвісні 
талончики до лікаря

Отримання рецепту на ліки та 
перевірка наявності ліків у аптеці 
чи медичному закладі. Це особли-

во важливо для програми «Доступні 
ліки», яка запрацювала в Україні з квіт-
ня 2017 р. Впровадження цього компо-
ненту дозволить позбутись проблеми 
паперових рецептів та вирішить пи-
тання наявності чи відсутності бланків 
на препарати.

Медична картка пацієнта в елек-
тронному форматі. Після впроваджен-
ня електронної картки історія хвороби, 
візити до вузьких спеціалістів, щеплен-
ня, діагностичні відомості та призна-
чення лікаря будуть занесені до персо-
нального профілю пацієнта.

eHealth для лікаря
Прозорість дій лікаря.  Ні для 

кого не секрет, що деякі лікарі часом 
направляють пацієнта на повторні або 
непотрібні обстеження, на які люди-
на витрачає свій час і гроші. Система 
eHealth, єдині протоколи лікування, 
а також контроль з боку Національної 
служби здоров’я дозволять звести до 
мінімуму такі явища.

Раціональне використання часу. 
Лікарю не потрібно буде витрачати час 
на звіти, адже вся необхідна інформація 
формується автоматично в електронній 
системі. У лікаря з’являється більше часу 
на пацієнта.

eHealth для управлінців
Контроль за коштами, передбаче-

ними на надання медичних послуг. 
«Якісний eHealth корисний не лише для 
управлінців або для лікарів, а обслуговує 
всю систему охорони здоров’я. Він оптимі-
зує роботу лікарів та адміністраторів – щоб 
знати, що відбувається у них у лікарнях, що 
відбувається з пацієнтами, які програми 
краще запроваджувати», – наголошує мене-
джер проекту eHealth, позаштатний радник 
голови МОЗ України Ірина Шевченко.

Захист лікаря і пацієнта від лі-
карської помилки. Прозорість про-
цесу надання медичної послуги у разі 
виникнення якоїсь проблеми може під-
твердити або спростувати правильність 
призначень лікаря.
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Криза міської влади
Після гучних скандалів і зняття не-

доторканності з декількох «народних» 
обранців, парламентарі пішли на літні 
канікули. Давно існуюча криза в укра-
їнському парламенті може посилитися 
восени, коли до Верховної Ради обіцяно 
принести ще декілька десятків справ на 
зняття депутатських недоторканнос-
тей. Політична криза спостерігається не 
лише у вищому законодавчому органі 
країни, міська влада вочевидь також 
переживає значну владну кризу.

Міський голова вже 8 місяців не має 
першого заступника. Заступник з питань 
ЖКГ чи то йде у відставку, чи то його лише 
просять піти – вже 6 місяців незрозуміло 
для пересічних житомирян. Попри це, він 
і далі продовжує працювати. Працює не 
лише він, а й компанія, кінцевим власни-
ком якої є його дружина, яка регулярно 
отримує підряди на роботи від комуналь-
них підприємств міської ради.

Секретар міської ради, яку очільник 
міста також «просить» піти у відставку 
та заявляє про корупційну складову, 
продовжує працювати, хоча саме 
з її ім’ям пов’язані гучні корупційні 
скандали у місті.

Уже рік триває реконструкція тротуа-
рів – кошти витрачено, роботи виконано 
неякісно. Не будучи спроможними за-
кінчити розпочате, міська влада береться 
за новий (ще більш масштабний) проект 
набережної. За моєю інформацією, лише 
її проект коштував 600 тисяч гривень. 
Ще не розпочавши роботи, вже вини-
кають зауваження щодо цього проекту.

Усе зводиться до того, що влада у Жи-
томирі концентрується в руках міського 
голови, і це дуже часто призводить до 
прийняття невірних рішень. Опозиції 
у місті не чути. Вона, звісно, існує, але 
до неї не прислухаються. Так само як не 
прислухаються і до думки житомирян. 
І це вкотре підтверджує, що успішний 
та ефективний бізнесмен не завжди є 
хорошим політиком.

Житомир – один із лідерів за рів-
нем корупції в Україні, і це багато що 
пояснює.

Це все є комплексними пробле-
мами міста, які свідчать про кризу 
місцевої влади.

Багато з того, що відбувається у Жи-
томирі, пересічні мешканці не бачать. 
Іноді їх це не цікавить, іноді у них не-
має можливості про це дізнатися. Не 
є секретом, що частина місцевих ЗМІ 
висвітлюють інформацію лише у «пра-
вильному» ракурсі. Варто розуміти, що 
усі ці процеси безпосередньо вплива-
ють на майбутнє міста. Якщо у міській 
раді існує криза, потрібно знаходити 
можливості виходу з неї. Якщо цього не-
можливо зробити, варто шукати тих, хто 
буде здатний це робити, розвиваючи 
місто, а не заганяючи його у «прірву».

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

Скільки коштує навчання  
у провідних вузах Житомира

Бібліотечні пристрасті: 
хто очолив обласну дитячу бібліотеку?

Алла Гетьман

Вища освіта стає все 
менш доступною для 
простих українців, 
адже щороку її ціна 
невпинно зростає. 
Кореспонденти газети 
«20 хвилин» дізнали-
ся, в яку копійчину 
обійдеться навчання 
батькам майбутніх 
студентів у 2017–2018 
навчальному році.

Вартість навчання у житомир-
ських ВНЗ щороку змінюється. 
У вишах це пов’язують зі здорож-
чанням комунальних послуг, а та-
кож збільшенням заробітних плат. 
Ми провели моніторинг і дізна-

лись вартість найдорожчих спе-
ціальностей контрактної форми 
навчання за ступенем «Бакалавр».

Рекорд продовжує утримувати 
Житомирський державний техно-
логічний університет. На вершині 
рейтингу залишаються відразу дві 
спеціальності: інженерії програм-
ного забезпечення та кібербезпеки, 
тут вартість навчання становить 
16 200 гривень, третю сходинку 
посів факультет комп’ютерної ін-
женерії – 16 000 гривень.

Лідируюче місце за вартіс-
тю навчання у Житомирському 
державному університет імені 
Івана Франка продовжує посідати 
інститут іноземної філології, ціна 
навчання становить 15 625 грн, на 
другому місці інститут філології 
та журналістики – 13 875 гривень. 
Плата за навчання у ЖДУ на фа-
культеті фізичного виховання та 
спорту – 13 650 гривень.

У Житомирському Національ-
ному Агроекологічному універ-
ситеті котрий рік поспіль найдо-
рожчим лишається спеціальність 

правознавство – 11 200 гривень, 
далі туризм – 11 000, а також між-
народні економічні відносини – 
10 800 гривень.

Майбутні студенти, які мрі-
ють пов’язати свою професію 
з медициною та планують здо-
бути освіту у Житомирському 
інституті медсестринства, пла-
титимуть щороку 15 900 гривень.

Нагадаємо, три житомир-
ських виші увійшли до рейтингу 
ТОП-200 найкращих ВНЗ Укра-
їни. 120 місце посів Житомир-
ський державний технологічний 
університет, 125 – Житомирський 
державний університет імені Іва-
на Франка, 147 – Житомирський 
національний агроекологічний 
університет.

Дмитро Соколов

Попри те, що бібліо-
тека традиційно вва-
жається тихим і спо-
кійним місцем, навіть 
навколо неї може 
розгорітись скандал. 
Особливо, коли мова 
йде про заміщення ва-
кантної посади дирек-
тора закладу.

Здавалося б, конкурс на замі-
щення посади директора обласної 
бібліотеки для дітей навряд зможе 
викликати бодай якийсь резонанс, 
особливо – коли на цю посаду пре-
тендує лише одна людина, яка вже 
не перший рік очолює дану устано-
ву. Однак цього разу все виявилося 
не так просто.

Уперше конкурс був оголоше-
ний ще у березні. Тоді свою кан-
дидатуру подала лише Ольга Ле-
пілкіна, котра з 1991 року обіймає 
посаду директора Житомирської 
обласної бібліотеки для дітей. 
Під час першого етапу конкурсу 
18 квітня комісія констатувала, 
що дана кандидатура повністю 
відповідає кваліфікацйним ви-
могам, що підтвердило профільне 
управління культури Житомир-

ської облдержадміністрації. За іні-
ціативи головуючого – заступника 
голови обласної ради Максима Ві-
лівчука – голосування відбувалося 
таємно. З семи присутніх один 
утримався, троє проголосували 
«за» і троє – «проти». Як зізнався 
сам Вілівчук, він голосував про-
ти, оскільки має власне бачення 
щодо того, як має відбуватися кон-
курс. На його переконання, участь 
у конкурсі мають брати більше 
кандидатів, аніж один.

Варто відзначити, що інших 
бажаючих позмагатися за дану по-
саду просто не було, та й практика 
конкурсу «на одну особу» – геть не 
новина для комунальних підпри-
ємств, однак це нікого особливо 
не збентежило.

Оскільки комісія з першого 
разу не змогла затвердити канди-
дата, конкурс оголосили повторно. 

Цього разу на «арену» вийшов ще 
один кандидат на посаду дирек-
тора обласної бібліотеки для ді-
тей – Анна Антіпова.

«Це вже другий етап, тому що 
перший конкурс не пройшов, – роз-
повідає напередодні другого засі-
дання конкурсної комісії кандидат 
Ольга Лепілкіна. – Спочатку я була 
єдиним кандидатом і відбувалися 
не досить гарні події – члени комісії 
від обласної ради тиснули на інших 
членів, щоб вони проголосували. Їм 
потрібен був час, щоб “протягнути” 
свою людину», – розповідає жінка.

Ольга Григорівна переконана, 
що її опонентом стала людина, ко-
тру протежує обласна рада.

«Її підтримують певні полі-
тичні сили, але вона жодного дня 
не працювала в бібліотеці, не має 
бібліотечної освіти й стажу робо-
ти», – розповідає пані Ольга.

Друге засідання конкурсної ко-
місії відбулося 13 липня. Незважаю-
чи на всі перипетії, другого канди-
дата, Анну Антіпову не допустили 
до участі в конкурсі, оскільки її до-
кументи не відповідали кваліфіка-
ційним вимогам. Більше того – вона 
не з’явилася на конкурс.

Цього разу голосування було 
відкритим і, за відсутності інших 
кандидатів, більшість членів кон-
курсної комісії погодили кандида-
туру Ольги Лепілкіної на посаду 
директора Житомирської облас-
ної бібліотеки для дітей. З пере-
можцем конкурсу буде укладено 
контракти терміном на 5 років, ну 
а рішення щодо призначення на 
посаду прийматимуть депутати 
на сесії обласної ради.

Того дня відбулися конкур-
си на посади керівників таких 
комунальних закладів обласної 
ради як «Обласна бібліотека для 
юнацтва», «Обласна універсаль-
на наукова бібліотека ім. Олега 
Ольжича», «Житомирський об-
ласний центр народної творчос-
ті» та комунальне підприємство 
«Бердичівське міжміське бюро 
технічної інвентаризації».

За результатами конкурсів по-
годжено кандидатури на керів-
ників чотирьох закладів, і лише 
на посаду директора обласного 
центру народної творчості жоден 
претендент не набрав більшість 
голосів, тому конкурсна комісія 
прийняла рішення оголосити по-
вторний конкурс.
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Друга річниця патрульної поліції: 
чи можна вважати реформу успішною?

Два роки тому на 
вулиці Києва вийшли 
перші патрульні по-
ліцейські, які стали 
уособленням рефор-
ми МВС. З того часу 
нова патрульна полі-
ція з’явилася ще  
в 34 містах країни.

Загалом Національна поліція 
обросла новою структурою, замі-
нивши колишнє ДАЇ та ППС і до-
корінно змінивши методи роботи. 
Центр громадського моніторингу 
та контролю дослідив, які пози-
тивні зміни відбулись у правоохо-
ронній системі за два роки, а які 
недоліки ще залишилися.

Очищення чи імітація змін?
Реформа МВС розпочалась 

у грудні 2015 року з переатеста-
ції правоохоронців, головним 
завданням якої було очищення 
системи від корумпованих кадрів. 
Процес відбувався у кілька ета-
пів: комп’ютерні тести на логіку 
і знання законодавства, поліграф 
і співбесіда. За інформацією Нац- 
поліції, за 9 місяців переатес-
тацію пройшли понад 80 тис. 
співробітників органів внутріш-
ніх справ. Більше ніж 5 тис. осіб 
було звільнено, 26% керівництва 
вищої ланки не пройшли атес-
тацію. Критики зазначають, що 
переатестація не змогла на сто 
відсотків відсіяти недоброчесних 
співробітників, але водночас стала 
певним етапом очищення та під-
вищення профільних знань.

«Чи був атестаційний процес 
ідеальним? На жаль, наша країна 
не ідеальна, і поліція, і громад-
ські організації, і всі ці люди, які 
сиділи в комісіях, вони з іншої 
галактики не приїхали. Це ре-
альність. Переатестація була пер-
шим етапом, і процес очищення 
триватиме. Кожен співробітник 
знатиме, що немає людей, які не-
доторканні», – зауважує екс-голова 
Нацполіції Хатія Деканоїдзе.

Варто зазначити, що зміни 
торкнулись не лише особового 
складу правоохоронних органів, 
а й структури підрозділів. Нац-
поліція повністю відмовилась від 
ветеринарної та транспортної 
міліції, а також реорганізувала 
управління по боротьбі з орга-
нізованою злочинністю (так зва-
ний УБОЗ). Звичайно, функції 
цих підрозділів нікуди не зник-
ли, вони були перенесені у інші 
відділи МВС. Наразі в структурі 
Нацполіцїї працюють такі під-
розділи як кримінальна поліція, 
поліція охорони, спеціальна по-
ліція, поліція особливого призна-
чення та органи досудового роз-

слідування. Найбільш публічним 
і відкритим підрозділом стала 
патрульна поліція.

Без засідок у кущах
Головним практичним досяг-

ненням реформи правоохоронних 
органів став запуск патрульної по-
ліції. Першими містами, в яких 
з’явилися нові патрульні, стали 
Київ, Львів, Одеса, Харків, Ужго-
род та Мукачево. Влітку 2016 року 
патрульна поліція була запущена 
у прифронтових містах, таких як 
Слов’янськ, Краматорськ, Сєвєро-
донецьк, Лисичанськ, Рубіжне та 
Маріуполь. Наразі, на липень 2017 
року, підрозділи патрульної полі-
ції працюють у 34 містах країни, 
і географія далі розширюється.

Обов’язок патрульних полі-
цейських – швидко реагувати на 
порушення правопорядку. Якщо 
раніше дільничний інспектор 
відповідав за громадський по-
рядок на своїй ділянці, інспек-
тор ДАІ стежив за правилами 
дорожнього руху, а патруль 
організовував охорону громад-
ського порядку, то зараз поліцей-
ський – це «три в одному». Він 
може оштрафувати водія-поруш-
ника і розібратися з хуліганом, 
цілодобово патрулюючи місто.

Ще одним важливим перетво-
ренням у рамках реформи став 

запуск дорожньої поліції – альтер-
нативи колишній Державтоінспек-
ції. Відтепер на 10 автомагістралях 
України, зокрема на трасах Київ – 
Харків, Київ – Зборів, Луцьк – Ко-
вель і Ягодин – Сарни 30 нарядів 
поліції пильнують за порядком. 
У Нацполіції переконують, що 
це – не повернення «сержантів Пе-
тренків», які влаштовуватимуть 
«засідки у кущах». Це абсолютно 
нова служба, яка підпорядковуєть-
ся керівнику патрульної поліції.

За словами заступника на-
чальника департаменту патруль-
ної поліції Олексія Білошицького, 
автомобілі дорожніх поліцейських 
згодом обладнають новими при-
строями для фіксації перевищення 
швидкості. На жаль, зараз ніяких 
технічних засобів вимірювання 
швидкості у «копів» немає, тому 
зупинивши порушника, вони мо-
жуть лише зробити зауваження.

Ще одним оновленим підроз-
ділом став відділ річкової поліції 
у Києві. На даний момент штатна 
чисельність особового складу від-
ділу водної поліції складає 47 осіб, 
зокрема 29 офіцерів і 16 рядових 
поліцейських.

Від покарання до сервісу
Реформа правоохоронних 

органів – це не звільнення старих 
кадрів або нові технічні засоби, це 

насамперед нова ідеологія. Про-
ректор Національної академії вну-
трішніх справ Сергій Чернявський 
пояснює, що під час підготовки 
нових кадрів змінюється філосо-
фія ставлення працівника до за-
стосування сили. Згідно з новим 
підходом, розв’язанням конфлікт-
них ситуацій мають займатися 
спеціальні переговірники, а засто-
совувати спецзасоби можна лише 
в критичних випадках. У Нац- 
поліції зазначають, що сучасні 
копи повинні керуватись не лише 
статтями кримінального кодексу, 
а й положеннями міжнародної 
конвенції з прав людини.

За словами Президента України 
Петра Порошенка, реформа МВС 
є наймасштабнішою у державі, 
оскільки завдання поліцейських – 
не лише боротися із порушенням 
закону, а й вселяти в людей віру 
в незворотність реформ.

«В основі цієї реформи – мо-
дель переходу від каральної до 
сервісної функції діяльності пра-
воохоронних органів», – наголошує 
глава держави.

Боротьба за довіру
За даними МВС, наразі 43,5% 

громадян позитивно оцінюють 
діяльність органів правопорядку. 
У порівнянні із рівнем довіри до 
інших органів влади це досить ви-

сокий показник. Для прикладу, 
Верховній Раді довіряють лише 
5,3% громадян. Міністр МВС Ар-
сен Аваков зазначає, що досвід єв-
ропейських країн показує: стійка 
правоохоронна система можлива 
за наявності довіри у 50% і більше.

Звісно, наразі українська нова 
поліція не є еталоном ідеальних 
правоохоронців. На адресу «ко-
пів» можна почути критику за не 
завжди професійне затримання 
порушників і ДТП за участю па-
трульних авто.

Водночас експерти зазначають, 
що Національній поліції випо-
внюється лише два роки. Цей тер-
мін занадто маленький, щоб гово-
рити про успішність поліцейської 
реформи в цілому, але достатній 
для того, щоб зрозуміти, в якому 
напрямку рухаються українські 
правоохоронні органи.

«Над помилками працюємо. 
Так завжди буває, коли планка ви-
сока, а шлях важкий. Попереду – 
створення дорожньої патрульної 
поліції, посилених патрульних 
тактичних груп, старт патрульних 
в інших містах. Тренінги, вогнева 
підготовка проводяться цілодо-
бово, а значить, зростає і профе-
сіоналізм. Упевнений, помилок 
стане менше», – запевняє глава 
Департаменту патрульної поліції 
Євген Жуков.
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Чи повернуть борг 
«Дельта Банку» бізнес-структури 
родини мера Житомира

Тарас Боросовський

Не секрет, що ро-
дина Житомирського 
міського голови Сергія 
Сухомлина володіє 
чималими статками. 
Основу бізнесу скла-
дає комплекс «ФОК», 
нещодавно виставле-
ний на продаж через 
борг перед збанкруті-
лим «Дельта Банком».

Мова йде про взяті в 2008 році 
під заставу комплексу 1 млн 739 ти-
сяч доларів США позики. Спробу-
ємо розібратися, чи справді бізнес 
родини Сухомлина на грані бан-
крутства, чи це лише чергова спроба 
уникнути сплати мільйонних боргів.

У березні 2015 року ПАТ «Дель-
та банк» визнали банкрутом. При-
значений Фондом гарантування 
вкладів ліквідатор оголосив першу 
чергу з 554 тисяч громадян, яким 
гарантовано державою повернен-
ня до 200 тисяч гривень депозиту. 
За ними йдуть великі вкладники, 
далі Національний банк України 
і лише в останню чергу виплачу-
ватимуться гроші, що належать 
організаціям та приватним під-
приємцям. Чимало серед таких 
клієнтів бюджетних установ і під-
приємств Житомирської області.

Загалом на розрахункових ра-
хунках юридичних осіб в «Дельта 
Банку» по всій України «зависли» 
більше 12 мільярдів гривень. Звідси 
борги по заробітній платі, перед 
постачальниками за отримані то-
вари і послуги та несплачені по-
датки до бюджету. До подібного 
«плачевного» становища призвело 
фінансові махінації керівництва 
банку та несплата за виданими 
позиками. Себто велика частина 
кредитів видавалася «своїм» під-
приємствам під неіснуюче або ж 
значно переоцінене майно.

Навіть за декілька тисяч гривень 
боргу колектори готові «викручу-
вати руки» простим громадянам. 
Водночас підприємства «з орбіти» 
впливових бізнесменів заборгували 
і не повертають банку мільйони.

Бізнес зразка 90-тих
Житомирська бізнес-еліта не-

багаточисельна, сформована го-
ловним чином на успішній при-
ватизації колишніх державних 
підприємств. Не виключенням є 

й нинішній міський голова Жи-
томира. Сколотивши первинний 
капітал на зовнішній рекламі, пер-
ші великі гроші Сергій Сухомлин 
почав заробляти, «вклавшись» у ви-
пуск металопластикових вікон. Для 
цього в 1998 році він викупив дер-
жавне підприємство «Металіст», 
розміщуючи на його площах при-
дбану в Німеччині лінію з вироб-
ництва вікон. Згодом, у 2000 році, 
вдається також за безцінь викупи-
ти орендований у заводу «Електро-
вимірюч» (тодішнього банкрута) 
офіс по вул. Перемоги, 10.

Будучи депутатом Житомир-
ської міської ради, Сергій Іванович 
встигає перекупити за номінальною 
ціною комунальне приміщення 
продовольчого магазину. Так поряд 
з будівлею облдержадміністрації 
по вул. В. Бердичівській 12 з’явився 
суші-бар, що досі належить родині 
Сухомлина. Згодом черга дійшла 
до будівлі архітектурної культурної 
спадщини комунального кінотеатру 
«Україна», орендоване товариством 
«Кінотон». Після припинення ро-
боти кінотеатру «Жовтень» засно-
вники фірми Сергій Сухомлин та 
Олександр Рабінович позбулися 
конкуренції та перейшли до ви-
купу комунальної власності.

Цього разу придбати 2 тисячі 
метрів муніципальних приміщень 
без взяття кредитів стає неможли-
вим. З цього часу починається іс-
торія мільйонних позик компаніям 
бізнес-партнерів.

Кредит «пустишці»
Як відомо, включно по 2009 рік 

банки не скупилися на гроші. 
У жовтні 2008 року фірма ТОВ «Кі-
нотон» бере в «Cведбанку» кредит 
на 1 мільйон 739 тисяч доларів 
США. В перерахунку по тодішньо-
му курсу це становило близько 9 
мільйонів гривень. Борг планується 
віддавати впродовж 7 років, рівни-
ми частинами щомісяця сплачую-
чи по 101 тисячі гривень.

Попри те, що угода укладена 
в доларах США, сплачувати забор-
гованість передбачалося в гривні. 
Тому позичальнику вдалося спо-
кійно пережити майбутню кризу, 
коли більшість боржників збанкру-
тіла через падіння курсу гривні. На 
противагу «Cведбанку», який че-
рез декілька місяців після надання 
кредиту припинив своє існування. 
Згодом від правонаступника банку 
позика в 2014 році переходить до 
«Дельта Банку», з яким фірма «Кіно-
тон» мала остаточно розрахуватися.

Однак по завершенню кінце-
вого терміну позику так і не по-
гасили. І на жовтень 2015 року 
основний борг становив 2 мільйо-

ни 173 тисячі гривень. Додавши 
відсотки, пеню та неустойки на 
1 мільйон, банк виставив вимогу 
сплатити 3 мільйони 189 тисяч 
гривень. У відповідь ТОВ «Кіно-
тон» повідомило про відсутність 
можливості погашення кредиту. 
Більш того, намагання стягнути 
заборгованість для банку потер-
піло фіаско. Фірма не володіла ані 
майном, ані жодною нерухомістю. 
Зареєстроване в звичайній квар-
тирі, ТОВ «Кінотон» виявилося 
підприємством – «пустишкою».

Засновування товариства 
з обмеженою відповідальністю 
дозволяє відповідати лише влас-
ним майном, а не власністю засно-
вників, як це передбачено в повно-
му товаристві. Тому Олександра 
Рабіновича та дружину мера 
Житомира Світлану Сухомлину, 
якій відійшла 50% частка Сергія 
Сухомлина в ТОВ «Кінотон», банк 
не спроможний примусити роз-
рахуватися особистими чималими 
заощадженнями.

Хто віддаватиме позику
Перш ніж стягувати позику, 

«Дельта Банк» декілька місяців 
доводив, що борг за позикою, ви-
даною у 2008 році ТОВ «Кінотон», 
справді належить їм. Підтвердив-
ши свою правоту, банк звернувся 
до пункту договору по закріпле-
ним обов’язками поручителів. 
Згідно з кредитною угодою їх 
декілька: ТОВ «Візаж», ТОВ «Ви-
робнича компанія "Марк"» та ТОВ 
«Маген-Україна».

Хоча всі вони володіють значним 
майном, стягнути заборгованість 
«Дельта Банк» міг лише з останньої. 
ТОВ «Маген Україна» володіє фіз-
культурно-оздоровчим комплексом 
по вул. Кибальчича 9, закріпленим в 
якості гарантії повернення наданої 
позики. Загальна площа приміщень 
комплексу «ФОК» у 5518 кв. м. за 
«згодою сторін» оцінили в понад 
44 мільйонів гривень.

Проте як свідчить офіційний 
витяг з реєстру прав власності, до 
листопада 2010 року його вартість 
обезцінилася до 9 мільйонів 350 ти-
сяч гривень. Це при тому, що пло-
ща «спортивного і розважального 
комплексу з кафе та приміщен-
нями побутового призначення» 
зросла до 7690 кв. м.

Виходячи із зазначеної балансо-
вої вартості в 2015 році до суду над-
ходить виконана експертна оцінка 
майна комплексу. ТОВ «Консал-
тингова компанія «Бі. Еф. Сі.» ви-
значила стартову ціну на рівні 13 
мільйонів 577 тисяч гривень. На-
томість «Маген-Україна» вважала 
безпідставним продаж майна за 

дану суму, і в лютому 2015 року 
суд призначає будівельно-технічну 
експертизу.

Судовим експертом Житомир-
ського відділення Київського на-
уково-дослідного інституту судових 
експертиз (КНДІСЕ, – ред.) базовим 
обрано порівняльний метод оці-
нювання.

– Зважаючи на закріплений за-
коном обов’язок дотримання таєм-
ниці при оприлюдненні матеріалів 
оцінки, я не можу надати Вам повну 
інформацію щодо виконаних робіт. 
Однак хочу зауважити, що усі ви-
сновки подані згідно визначених за-
конодавством вимог. Тому оціночна 
вартість в 77 мільйони цілком від-
повідала ринковим цінам того часу.

«Маген-Україна» знову запере-
чила висновок експерта, зазначив-
ши про його недосконалість та на-
явність значної кількості недоліків. 
Заслухавши пояснення експерта, 
суд вдається до призначення до-
даткової судової експертизи Жи-
томирським відділенням того ж 
КНДІСЕ. Переконливим доводом 
стало представлення на судове засі-
дання документів щодо додаткових 
поліпшень по переобладнанню. 
Фактично власники «Маген-Украї-
на», потенційно володіючи достат-
німи коштами, замість того, щоб 
закрити борг перед збанкрутілим 
«Дельта Банком», витратили їх на 
подальше поліпшення майна.

В результаті комплекс дооці-
нили у 110 мільйонів гривень. Зро-
зуміло, що цього разу товариство 
«Маген-Україна» залишилося за-
доволене результатом оцінки, за 
яку перерахувала держструктурі 
100 тисяч гривень додаткової ви-
нагороди.

Ми поцікавилися у директора 
Житомирського відділення КНДІ-
СЕ, на чому ґрунтувалася подібна 
різниця в оцінках. Олег Умінський, 
витримавши час на вивчення ма-
теріалів експертиз, з особливою 
бережністю підійшов до відповіді:

– Не може бути жодних сум-
нівів у справедливості оцінки, 
виконаної державною установою. 
В нас усі експерти несуть повну 
відповідальність за будь-які по-
рушення в ході своєї діяльності. 
Тому відділення (КНДІСЕ, – ред), 
з цілковитою відповідальністю 
підходить до визначення вартості 
оцінки, – пояснює Олег Феліксович.

Результат «багатоходовки»
В минулому місяць комплекс 

виставлений через публічні торги 
на сайті системи продажу арешто-
ваного майна «Сетам». За умовами 
аукціону для придбання комплек-
су потенційний покупець повинен 

внести гарантійний внесок, що має 
становити 5 мільйонів 540 тисяч 
гривень. Серед інформації про 
об’єкт знаходимо контактні дані 
зберігача майна, відповідального 
за ознайомлення з ним.

Цією особою виявився радник 
радник міського голови та водночас 
депутат Житомирської міської ради 
Олександр Черняхович. В телефон-
ній розмові Олександр Мирославо-
вич переконував нас у найближчо-
му мирному закритті боргу.

– В нас існували розбіжності 
по виставленій банком претензії. 
Наразі обдумується вирішення 
даного питання. Звичайно, ми 
прийматимемо участь в аукціоні 
та борг буде погашено, – запевнював 
Олександр Черняхович.

Наше спілкування відбулося за 
три тижні до завершення торгів. 
Позавчора, себто 17 липня 2017 
року на сайті електронних тор-
гів з’являється повідомлення про 
відсутність допущених учасників. 
Відповідно жодний зареєстрова-
ний покупець навіть не «осилив» 
сплатити реєстраційний внесок. 
Зрозуміло, що на спроможність 
викласти більш ніж сто десять 
мільйонів не варто й сподіватися.

– Максимальна вартість майна 
може знизитися на 30%, – пояснює 
експерт Реанімаційного пакету ре-
форм партнер Ario Capital Group 
Юліан Хорунжий. В разі, коли вар-
тість зависока і відсутні переможці 
після остаточних повторних, третіх 
торгів, провадження повертається 
державному виконавцю.

Після цього арешт з майна зні-
мається, боржник звільняється від 
обтяження по іпотечному кредиту. 
Іншим словами це означає, що банк 
втрачає можливість стягувати борг 
із заставного майна та залишається 
ні з чим, – підсумовує експерт.

Чи виникають після цього 
перед шановними читачами за-
питання, навіщо «Маген Україна» 
витратило три роки на судові бата-
лії, заплативши тисячі гривень за 
послуги юристів, не кажучи про 
сотню тисяч на дві судові експерти-
зи?! Не варто сподіватися, що з поді-
бних позик «Дельта Банк» поверне 
втрачені заощадження і знову по-
просить Національний банк допо-
моги у виплаті боргу вкладникам.

Тепер підходимо до найважли-
вішого запитання, яке варто поста-
вити перед собою. До котрих пір 
кожен з нас платитиме в бюджет 
країни власними податками за по-
дібних заможних боржників, які 
користуючись високим станови-
щем, дозволяють собі, не сплачу-
ючи по кредитам, бути вищими 
понад закон...
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Війна за землю: у Житомирі 
поблизу апеляційного суду 
невідомі замінували автомобіль 

Алла Гетьман

Справжній скандал 
розгорівся поблизу 
апеляційного суду 
по вулиці С. Ріхтера. 
Після засідання суду 
активісти виявили 
у своїй автівці гранату.

Місцеві активісти 13 липня 
прийшли на чергове засідання 
апеляційного суду Житомир-
ської області у справі скандаль-
ного будівництва магазину «АТБ» 
(щодо скасування акту землеко-
ристування для ТВЦ «Олеся» по 
вул. Київській, 6). Після завершен-
ня засідання суду семеро активіс-
тів прямували до автомобіля, втім 

сісти до нього їм не вдалося. До 
дверцят автомобіля була прикрі-
плена граната.

«Я відкрив перші пасажир-
ські дверцята, щоб дівчата сіли, 
і побачив там натягнутий трос, 
ми одразу викликали поліцію», – 
розповів власник замінованого 
авто «Merсedes», активіст «Руху 
Автомайдан Житомир» Владис-
лав Горнович.

На місце події прибули фа-
хівці-вибухотехніки та слід-
чо-оперативні групи ГУНП та 
Житомирського відділу поліції. 
Допоки працювали експерти ви-
бухотехнічної служби, поліцейські 
обмежили доступ до потенційно 
небезпечної території та провели 
евакуацію людей з приміщення, 
біля якого знаходилась автівка.

«Вибухотехніки провели за-
ходи щодо ідентифікації та ней-
тралізації знахідки, попередньо 
це предмет, схожий на гранату 

РГД-5, але остаточний висновок 
щодо приналежності даного пред-
мету буде лише після проведення 
експертизи. Щодо правової квалі-
фікації події, ми завершимо про-
ведення слідчих дій, вилучимо 
усю доказову інформацію. Мате-
ріали будуть внесені до єдиного 
реєстру досудових розслідувань 
і буде проводитись досудове роз-
слідування», – наголосив началь-
ник Житомирського відділу по-
ліції Михайло Сорока.

Своєю чергою активісти при-
пускають, що їх просто хотіли 
залякати люди, які виступають 
за скандальне будівництво по 
Київській, 6.

«Нас, скоріш за все, хочуть 
залякати, щоб ми залишили це 
місце по Київській, 6. Для того, 
щоб ми не будували там Сквер 
Героям, роблять це руками зло-
чинців, бандюків», – говорить ак-
тивістка Людмила Блащук.

Нагадаємо, у 2014 році депута-
ти міськради проголосували за по-
вернення 0,4 га по вул. Київській, 
6 у власність міста. Втім, судова 
тяганина навколо цієї земельної 

ділянки тягнеться вже кілька років 
поспіль. Наразі активісти бачать 
там Сквер Героїв, «айдарівці» – ба-
гатоповерхівку для АТОшників, 
а міський голова – адмінбудівлю.

резонансне розкриття: 
поліція затримала 
кримінальних авторитетів, 
які тримали у страху 
місцевих підприємців

Алла Гетьман

Працівники кри-
мінальної поліції 
ГУНП спільно зі спів-
робітниками УСБУ 
затримали трьох 
кримінальних авто-
ритетів, які вимагали 
та отримували від 
місцевих підприємців 
грошові кошти за так 
зване «кришування» 
бізнесу.

Про це під час брифінгу повідо-
мив начальник ГУНП в Житомир-
ській області В’ячеслав Печененко.

Підозрюваних викрили під 
час отримання 3 тисяч гривень 

щомісячного внеску за «кри-
шування» на одному з об’єктів 
у місті Новограді-Волинському. 
Затримані є місцевими жителя-
ми, лідерами злочинного сере-
довища, віком від 32 до 37 років.

«Найскладніше було спіймати 
бандитів “на гарячому”. Проблема 
затримання цієї групи полягала 
у тому, що не всі ображені, скажі-
мо так, цими злодіями підприєм-
ці хотіли давати покази і заявляти 
по злочину стосовно них. Цю гру-
пу спільно з СБУ документували 
більше півроку, але головне було 
затримати їх “на гарячому” в мо-
мент передачі чергових грошових 
коштів. Досудове розслідування 
проводиться за ст. 189 (Вимагання) 
Кримінального кодексу України. 
За такі дії законодавством перед-
бачено відповідальність у вигляді 
позбавлення волі від 7 до 12 років. 
Кількість затриманих на даний 
момент троє, кількість потерпілих 
встановлюється. Заяву наразі на-
писали двоє підприємців, але ми 

розраховуємо на більшу кількість, 
адже речові докази це підтверджу-
ють. Бандити вимагали грошові 
кошти, як раніше було у 80-х – 90-х 
роках – незаконне “кришування” 
бізнесу. Звичайна схема тиску на 
підприємця: або платиш, або ти 
будеш мати проблеми, починаючи 
від пошкодження майна, спалю-
вання майна, тиск на підприєм-
ця», – розповів начальник ГУНП 
в Житомирській області В’ячеслав 
Печененко.

До безпосереднього затри-
мання кримінальних авторите-
тів було залучено спецпідрозді-
ли КОРД Головного управління 
Нацполіції в області та «Альфа» 
Управління СБУ Житомирщини. 
Затриманим оголошено підозру 
у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст. 189 КК України. Слід-
чим слідчого управління до суду 
внесено клопотання про обрання 
запобіжного заходу у вигляді три-
мання під вартою. На даний час 
це питання розглядається.

У Коростишеві посеред 
білого дня стріляли  
у місцевого підприємця

До Коростишівського 
відділу поліції 15 липня 
надійшло повідомлен-
ня про госпіталізацію 
до реанімаційного 
відділення 29-річного 
підприємця. Чоловік 
отримав поранення на 
одній з центральних 
вулиць райцентру від 
невідомих, які рухались 
на мотоциклі.

У поліції розповіли, що напад 
на підприємця стався близько 15.30 
на площі Соборній Коростишева. 
Двоє чоловіків, рухаючись на мото-
циклі, здійснили кілька пострілів 
у потерпілого, завдавши йому про-
никаючих поранень черевної порож-
нини. Встановлено, що травмований 
є місцевим мешканцем, приватним 
підприємцем, громадським акти-
вістом. За попереднім висновком 
фахівців, постріли було здійснено 
з револьвера типу «Флобер».

«Є група злочинців у Корос-
тишеві, які чинили протиправні 
дії, внаслідок яких вони вже ма-

ють одне рішення суду, яке ще не 
вступило у законну силу. Я думаю, 
що після цього випадку, коли ми 
доведемо їх провину, воно вступить 
у силу (тому що вони за перший 
злочинний намір отримали 5 років 
з відстрочкою в 2 роки і ще по ін-
шій справі ці ж самі люди чекають 
на рішення суду). Основна версія 
нападу на підприємця пов’язана 
саме з його громадською діяль-
ністю. Адже активісти ходили до 
суду і вимагали у суддів прийняти 
законне рішення, щоб нарешті ці 
злочинці були ув’язнені. Наразі ми 
маємо свідчення про те, що зло-
чинці погрожували активістам. 
Зараз проводиться ряд слідчо-опе-
ративних заходів для доведення 
провини кожного підозрюваного 
у скоєнні злочину», – розповів на-
чальник Головного управління На-
ціональної поліції в Житомирській 
області В’ячеслав Печененко.

На даний час за вказаним фак-
том розпочато кримінальне про-
вадження за ст. 121 (Умисне тяжке 
тілесне ушкодження) Криміналь-
ного Кодексу України. Поліція про-
водить слідчо-розшукові заходи для 
встановлення осіб нападників та їх 
затримання. Санкція статті перед-
бачає відповідальність у вигляді по-
збавлення волі від 5 до 8 років.
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Анастасія Кузьмич

Сказати, що ди-
наміка курсу гривні 
протягом останніх 
кількох років неста-
більна – не сказати 
нічого. І попри те, 
що останнім часом 
національна валю-
та закріпилася на 
більш-менш стійких 
позиціях, експерти 
попереджають – все 
може змінитися най-
ближчим часом.

Як розповів політолог Володи-
мир Піньковський, на курс гривні 
впливають багато факторів і, перш 
за все – валютні надходження від 
зовнішніх продажів продукції.

«Оскільки зовнішні продажі 
продукції до країн євроспільноти 
у нас зросли на чверть (це великий 
відсоток за останні півроку), то 
кількість надходження валюти – 
долар або пари євро-долар – теж 
значно збільшилися. Тобто екс-
портери збільшили експорт за 
кордон згідно з умовами асоціації 
України з ЄС. Також ми отримали 
черговий закордонний транш від 
МВФ та іншу міжнародну допомо-
гу, яка надходить від країн євро-
пейської спільноти та приватних 
донорів», – пояснює Володимир 
Піньковський.

Крім цього, за словами по-
літолога, на ці процеси також 
впливають незначне внутрішньо-
економічне зростання і сезонні 
надходження від працівників.

«За останні півроку збільши-
лась кількість сезонних праців-
ників у таких країнах як Поль-
ща, Чехія, Словаччина та інші, 
а це означає, що з-за кордону 
вони везуть валюту – долар. За-
робітчани привозять валюту на 
внутрішній ринок України, де 
обмінюють її у гривні.

У сумі всі ці речі й дали від-
носну стабільність курсу гривні 
до основних твердих світових 
валют», – зазначає експерт. На 
думку Володимира Піньковсько-
го, приблизно в такому коридорі 
26–28 гривень курс гривні й про-
тримається протягом поточного 
року. А от наступного року, за 
прогнозами політолога, ситуація 
може бути дещо складнішою, 
оскільки в 2018-у й подальші 
роки Україна повинна буде спла-
чувати великі борги та відсотки 
по взятим раніше кредитам, 
а тому має бути значний відтік 
золотовалютних резервів.

На початку липня гривня 
перестала укріплюватись. 
Чому?

Олександр Паращій, керів-
ник аналітичного департаменту 
Concorde Capital розповідає:

«Початок липня позначився 
коливаннями курсу гривні. 6 лип-
ня Нацбанк послабив курс гривні 
до 26,12 грн/долар. Уже наступного 
дня національна валюта частково 
укріпилась.

Я поки не бачу підстав для 
особливого послаблення гривні. 
Я б це назвав – гривня перестала 
укріплюватись. Коливання навколо 
позначки 26 грн за долар – це нор-
мальний процес в умовах режиму 
плаваючого валютного курсу. Тен-
денція, коли гривня варіює кілька 
копійок вверх, кілька копійок вниз 
буде зберігатись протягом літнього 
періоду» – зазначає експерт.

Хоча зараз ситуація стабільна, 
на кінець року очікується посла-
блення гривні до 28–28,5 за долар.

«Ми вже бачимо чітку тен-
денцію розширення торгового 
дефіциту. Поки цей ріст пере-
кривається активним продажем 
валюти населенням (люди, як тіль-
ки бачать, що гривня укріплюєть-
ся – активно продають долари), 
однак ближче до осені девальва-
ційні тенденції повернуться. Різ-
ких стрибків курсу не відбудеться, 
але літня тенденція з надлишком 
валюти на міжбанку в найближчі 
місяці закінчиться», – поснює ке-
рівник аналітичного департаменту 
Concorde Capital.

Як ствержує Олександр Пара-
щій, отримання чергового траншу 
від МВФ (а також кредитів від ЄС) 
можуть стримати девальваційні 
процеси, але загалом напрямок 
руху курсу гривні в осінні та зи-
мові місяці це не змінить.

Восени гривня може впасти 
до 28–29 грн/дол

Як пояснює головний еконо-
міст «Альфа-Банк Україна» Олек-
сій Блінов, упродовж останніх 
місяців курс гривні на українсько-
му міжбанківському валютному 

ринку залишається стабільним 
завдяки сезонно низьким обсягам 
імпорту, що забезпечує збалан-
сованість попиту та пропозиції.

«За підсумками останніх 12 
місяців гривня увійшла до клубу 
стабільних валют: волатильність 
валютної пари дол/грн за останній 
рік була меншою за волатильність 
євро/дол. та суттєво меншою ніж 
у пари фунт стерлінгів/долар (во-
латильність – статистичний показ-
ник, що характеризує тенденцію 
коливання ціни – прим.автора).

Тобто такі ключові світові ва-
люти, як євро та британський 
фунт коливалися в ціні з більшою 
амплітудою, ніж гривня. Причому 
в останні два місяці діапазон коли-
вань курсу гривні до долара вза-
галі був близьким до абсолютного 
штилю», – пояснює Олексій Блінов.

Проте головний економіст 
«Альфа-Банк Україна» поперед-
жає: нинішня ситуація «повного 

курсового штилю» не є сталою.
«Україна досі має суттєвий 

дефіцит зовнішньої торгівлі із 
тенденцією до його збільшення 
на тлі відновлення внутрішньо-
го споживчого та інвестиційного 
попиту. Тобто на більш тривалій 
дистанції попит на валюту в Украї- 
ні перевищуватиме її пропози-
цію, якщо не відбудеться суттєвого 
збільшення експорту або притоку 
капіталу ззовні.

Восени 2017 року зміна сезо-
ну зовнішньої торгівлі має погір-
шити ринкові умови для гривні, 
відновивши її ослаблення. Однак 
тиск на українську національну 
валюту не має бути великим: 
девальвація очікується на рівні 
близько 10% до нинішнього рівня, 
діапазон коливань 28–29 грн/дол», – 
підсумував Олексій Блінов.

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

Рада Європейського 
Союзу 17 липня зат-
вердила збільшення 
обсягів тимчасових 
додаткових торговель-
них преференцій для 
імпорту української 
аграрної та харчової 
продукції, повідомля-
ється на сайті Ради.

«Сьогоднішнім рішенням 
ми дозволяємо експорт більшої 
кількості української продукції 

в ЄС. Наш обов’язок – підтри-
мувати Україну і зміцнювати 
економічні і політичні зв’язки 
в час продовження конфлікту на 
її території», – цитується в пові-
домленні міністра закордонних 
справ Естонії Свена Міксера, 
який у даний час займає пост 
голови Ради ЄС.

Згідно з повідомленням на 
офіційній сторінці в соцмережі 
Facebook заступника міністра 
економічного розвитку і торгівлі – 
торгового представника України 
Наталії Микольської, зазначеним 
рішенням також передбачена 
прискорена лібералізація торгівлі 
певними видами промислових 

товарів – взуттям, мідними і алю-
мінієвими виробами, рідкокрис-
талічними екранами.

Нагадаємо, що комітет Євро-
парламенту з питань міжнарод-
ної торгівлі затвердив попередні 
домовленості з приводу торгових 
преференцій для України. Тобто 
домовленості про збільшення 
тарифних квот на мед, кукуру-
дзу, ячмінь, овес, крупи і оброб- 
лене зерно, виноградний сік 
з України. При цьому депутати 
не підтримали пропозицію про 
підвищення квот на українську 
пшеницю, томати і сечовину.

Як повідомлялося, за під-
сумками першого кварталу 2017 

року Україна повністю вибрала 
річні квоти на безмитний екс-
порт до ЄС за шістьма категорі-
ями товарів: мед, цукор, крупи 
та борошно, оброблені томати, 
виноградний і яблучний сік, 
кукурудза.

Згідно з Угодою про асоціа-
цію з ЄС Україна може без мит 
поставляти до Євросоюзу 36 то-
варних позицій у межах затвер-
джених обсягів тарифних квот. 
Квоти на поставки яловичини 
становлять 12 тис. тон, моло-
ка, йогуртів, кисломолочних 
продуктів – 8 тис. тон, сухого 
молока – 1,5 тис. тон, вершко-
вого масла – 1,5 тис. тон, яєчних 

продуктів – 1,5 тис. тон, яєць – 
3 тис.тон, свинини – 40 тис. тон.

Обсяги тарифних квот, перед-
бачені автономними торговими 
преференціями ЄС, по пшени-
ці становили 950 тис. тон, ячме-
ню – 250 тис. тон, кукурудзи – 
400 тис. тон, цукру – 20 тис. тон, 
меду – 5 тис. тон, оброблених то-
матів – 10 тис. тон, виноградного 
та яблучному соку – 10 тис. тон, 
вівса – 4 тис. тон, часнику – 
500 тон.

За оцінками Мінекономіки, 
Україна увійшла у топ-3 най-
більших країн – експортерів 
аграрної продукції на ринок 
Європейського союзу.

«Гривневі гойдалки»: чого чекати 
від курсу національної валюти?

Рада ЄС затвердила додаткові 
торговельні преференції для України
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Втратили документи про 
освіту та не знаєте, як їх 
відновити? Консультують 
фахівці Бердичівського 
місцевого центру  
з надання БВПД

У випадку втрати документа про 
освіту видається його дублікат, який 
відповідає затвердженому зразку 
документа з написом у правому 
верхньому кутку його титульної 
сторінки слова «Дублікат».

Дублікат документа про освіту 
видається лише тим особам, які 
закінчили певний навчальний 
заклад, що підтверджується від-
повідним записом у книзі обліку 
виданих документів про освіту або 
архівними даними.

Дублікат видається особі, що 
загубила документ про освіту, 
на підставі поданої заяви на ім’я 
керівника закладу освіти, який 
вона закінчила, та документів, 
що підтверджують втрату доку-
мента про освіту (довідка з ор-
ганів МВС України, об’ява в за-
собах масової інформації про 
загублений документ).

Замовлення дублікатів докумен-
тів про освіту за заявами громадян 
подаються до навчальних закладів 
згідно з таким порядком:

– заява власника документа 
про видачу дубліката. В заяві ви-
значаються причина втрати або 
пошкодження документа, прізви-
ще, ім’я та по батькові, місце про-
живання, телефон, найменуван-
ня документа, який втрачено або 
пошкоджено, назва навчального 
закладу та дата його закінчення;

– довідка з органів МВС (у разі 
викрадення або вчинення інших 
злочинних дій, що призвели до 
втрати документа про освіту);

– оголошення у друкованих за-
собах масової інформації, у якому 
повинно бути зазначено: назва до-
кумента про освіту, його номер та 
дата видачі, на чиє ім’я виданий, 
яким навчальним закладом, та про 
визнання його недійсним;

– копія платіжного документа 
про оплату витрат на виготовлення 
дубліката документа про освіту.

Заява подається до навчального 
закладу, який видав документ про 
освіту. У разі реорганізації навчаль-
ного закладу, заява подається до 
правонаступника реорганізованих 
навчальних закладів. У разі повної 
ліквідації навчального закладу, що 
видав втрачений документ про 
освіту, зацікавлена особа зверта-
ється до архівної установи за відпо-
відною довідкою та до управління 
освіти міської ради.

Дублікат документа про освіту 
видається особисто заявнику у на-
вчальному закладі, до якого було 
подано заяву, та лише один раз.

Бердичівський місце-
вий центр з надання БВПд 
знаходиться за адресою:  
м. Бердичів, вул. Чорновола, 9, 
тел.:(04143) 4-14-42

КолонКа

�� ««Зоря» (Врублівка) – «Те-
терів» (Чуднів) – 0:2

15 липня 2017 р. Врублівка. 
Стадіон «Колос».

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

«Зоря-Енергія» (Романів) – 0:2
15 липня 2017 р. Тетерівка. Ста-

діон «Фенікс».
Арбітр – В. Дорошенко.

�� «Оріон» (Нова Борова) – 
«Полісся» (Олевськ) – 1:2

15 липня 2017 р. Нова Борова. 
Стадіон «Геолог».

Арбітр – В. Дідківський.
�� «Звягель-2» (Новоград-

Волинський) – «Технічний лі-
цей» (Черняхів) – 1:1

15 липня 2017 р. Новоград-Во-
линський. Стадіон «Морське».

Арбітр – Т. Панасюк.
�� «Україна» (Радовель) – 

«Авангард-2» (Новоград-Волин-
ський) – 0:2

15 липня 2017 р. Радовель. Ста-
діон «Україна».

Арбітр – П. Петрусь.
�� «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) – 

«Керамік» (Баранівка) – 2:4
15 липня 2017 р. Овруч. Стаді-

он «Колос».
Арбітр – А. Загоруйко.

�� «Граніт» (Черняхів) –  
« П о л і с с я »  ( Ж и т о м и р)  –  
2 : 1  ( п е р е н е с е н и й  м а т ч  
6-го туру)

�� «Іршанськ» – «Аміко» 

(Андрушівка) – 1:1 (перенесе-
ний матч 6-го туру)

�� «Явір» (Потіївка) – «Тете-
рів» (Чуднів) – 2:1 (перенесений 
матч 6-го туру)

Роман Плевако

У суботу 15 липня 
в гідропарку відбули-
ся змагання плавців 
на відкритій воді, на 
які завітали близько 
півтори сотні спортс-
менів з 12 регіонів 
України. Це вже другі 
Всеукраїнські змаган-
ня «TETERIV OPEN».

У відкритті змагань взяли участь 
ініціатор турніру та президент жи-
томирського спортивного клубу 
«Мастерс» Ігор Кухарєв, головний 
суддя заходу, заслужений тренер 
України Наталія Кирилович, а та-
кож представники міської влади.

За звання кращих боролися 
учасники віком від 10 до 64 ро-
ків. У «нульовій» категорії зма-
галися діти від 10 до 24 років. 
У категорії «мастерс», яка вже 
стала традиційною, плавці до-
лали 2000 м і 3000 м.

Жіночі вікові категорії «мас-
терс»: 25–29 років, 30–34 років, 
35–39 років, 40–44 років, 45–49 
років, 50–54 роки, 55–59 років. 

Чоловічі вікові 
категорії: 25–29 
років, 30 –34 
роки,  35 – 39 
років, 40 – 44 
роки, 45–49 ро-
ків, 50–54 роки, 
55 –59 років, 
60–64 років.

Результати 
категорії «мас-
терс» на дис-
танції 3000 ме-
трів увійдуть 
до Національ-
н о г о  к у б к у 
Всеукраїнської 
асоціації пла-
вальних клубів.

Минулими 
вихідними, 
15–16 липня, 
в Білій Церкві 
відбувся Кубок 
України з три-
атлону.

Команда Житомир-
ської області була представлена 
4 спортсменами Житомирської 
школи вищої спортивної май-
стерності. Честь області захищали 
Кохан Олександра, Кохан Сергій, 

Бойко Кирило та Абдулова Анна.
Кохан Олександра у спринті 

здобула срібну нагороду. Кохан 
Сергій та Абдулова Анна посіли 4 
місця. Бойко Кирило був шостим.

�� «Авангард» (Новоград-
Волинський) – «Полісся» (Став-
ки) – 1:4 (перенесений матч 
3-го туру)

15 липня 2017 р. Новоград-Во-
линський. Стадіон «Авангард».

Арбітр – Д. Ступаков.
�� С К  « К о р о с т е н ь »  –  

ФК «Бердичів» – 2:0 (перенесе-
ний матч 3-го туру)

15 липня 2017 р. Коростень. 
Стадіон «Спартак».

Арбітр – І. Іванцов.
�� «Пол ісся» (Город н и -

ця) – «Звягель» (Новоград-Во-
линський) – 2:1 (перенесений 
матч 3-го туру)

15 липня 2017 р. Городниця. 
Стадіон «Колос».

Арбітр – Ю. Горащук.

Першість  
Житомирської області. 11-й тур

Чемпіонат Житомирської 
області серед ветеранів. 
Перенесені матчі

У Житомирі на березі річки 
Тетерів відбулися змагання 
«TETERIV OPEN»

Житомирянка виграла бронзу 
на кубку України з триатлону

рос-Чемпіонат Житомирської 
області. Перенесені матчі

Турнірна таблиця станом на 15 липня

Турнірна таблиця станом на 16 липня

Турнірна таблиця станом на 15 липня

№ Команда І В Н П М О
1 «Тетерів» (Чуднів) 8 8 0 0 30-7 24
2 «Технічний ліцей» (Черняхів) 9 7 1 1 30-9 22
3 «Полісся» (Олевськ) 10 7 1 2 20-14 22
4 «Керамік» (Баранівка) 10 6 0 4 36-15 18
5 «Зоря-Енергія» (Романів) 9 6 0 3 18-15 18
6 «Дангард» (Тетерівка) 11 5 2 4 19-18 17
7 «Арсенал-ДЛГ» (Овруч) 11 3 3 5 20-18 12
8 «Звягель-2» (Новоград-Вол.) 10 3 2 5 14-16 11
9 «Оріон» (Нова Борова) 11 3 2 6 11-17 11

10 «Авангард-2» (Новоград-Вол.) 11 3 1 7 10-34 10
11 «Зоря» (Врублівка) 11 1 2 8 11-34 5
12 «Україна» (Радовель) 11 1 2 8 12-34 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) 11 5 4 2 12-7 19
4 «Явір» (Потіївка) 11 6 1 4 19-17 19
5 «Граніт» (Черняхів) 11 4 3 4 9-10 15
6 «Тетерів» (Чуднів) 10 4 2 4 15-11 14
7 «Попільня» 11 3 5 3 7-9 14
8 «Аміко» (Андрушівка) 10 3 4 3 8-8 13
9 «Іршанськ» 11 2 5 4 9-17 11

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) 6 5 0 1 19-6 15
3 «Полісся» (Ставки) 6 5 0 1 16-3 15
4 СК «Коростень» 6 4 1 1 14-7 13
5 «Будівельник» (Гранітне) 7 2 2 3 7-12 8
6 «Фортуна» (Андрушівка) 7 2 0 5 6-15 6
7 «Авангард» (Новоград- Вол.) 8 1 2 5 6-13 5
8 ФК «Бердичів» 7 1 2 4 6-15 5
9 «Звягель» (Новоград-Вол.) 6 1 0 5 5-11 3
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Найбільша регіональна мережа продуктових 
магазинів та виробники Житомирщини 
знову об’єдналися для допомоги дітям

Зрозуміти все: українська енергонезалежність

Наприкінці мину-
лого року в мережі 
магазинів «Полісся-
Продукт» і «Z ТОЧКА» 
спільно з благодійною 
організацією «Разом до 
життя» успішно реа-
лізували перший етап 
унікального проекту, 
аналогів якому немає 
в Україні.

Патріотично-благодійна акція 
під назвою «Житомирське купуєш – 
майбутнє будуєш!» була спрямова-
на на допомогу онкохворим дітям.

За результатами акції, в період 
з 01.11.16 до 19.12.16, було зібрано 
46 284,92 грн. Кошти від вироб-
ників і мережі магазинів були на-
правлені безпосередньо на рахунок 
БО «Разом до життя» з призначен-
ням платежу: Цільова благодійна 
допомога для лікування онкохво-
рих дітей. Кошти розподілили за 
зверненнями батьків і запитами 
від ЖОДКЛ. Детальний фінан-
совий звіт по кожній витраченій 
гривні було опубліковано на сайті 

БО «Разом до життя», а також на сай-
ті мережі «Полісся-Продукт». Таким 
чином, результатом акції стала ре-
альна допомога онкохворим дітям.

З 15 липня представники біз-
несу Житомира анонсують другий 
етап проекту. Об’єктом допомоги 
цього разу було обрано діток із син-
дромом Дауна, якими опікується 
ЖОГО «Діти сонця».

Синдром Дауна – найпоши-
реніша генетична аномалія. За 
статистикою, один з семисот но-
вонароджених з’являється на світ 
із синдромом Дауна. Зокрема у Жи-
томирській області кожного року 
народжується 14–16 таких дітей.

Наявність цієї генетичної ано-
малії зумовлює появу ряду особли-
востей, внаслідок яких дитина буде 
повільніше розвиватися і пізніше за 
своїх ровесників проходити загальні 
для всіх дітей етапи розвитку.

Медикаментозного лікування, 
а часом і оперативного втручання 
потребує не синдром Дауна, а су-
проводжуючі його захворюван-
ня. Щоб уникнути небезпечних 
ускладнень, дитина повинна бути 
під постійним контролем цілого 
ряду вузьких фахівців.

ЖОГО «Діти сонця» надає пси-
хологічну, навчальну та консульта-
тивну підтримку сім’ям, в яких 

народились дітки з інтелектуаль-
ною недостатністю. За минулий рік 
ЖОГО «Діти сонця» психологу, арт-
педагогу, хореографу за підтримки 
небайдужих людей вдалося випла-
тити 30 тис. грн. У цьому році до 
організації приєдналися логопед і 
дефектолог, сертифіковані педагоги 
з великим досвідом роботи.

Наразі організації вкрай необ-
хідна сенсорна кімната. Доведено, 
що перебування в сенсорній кім-
наті покращує емоційний стан ди-
тини, знижує агресивність, знімає 
нервове напруження, нормалізує 
сон. Усе це допомагає дитині роз-
критися, відчути себе потрібною. 
Маленькі діти швидше і краще 
керують своїми органами чуття, 
відповідно, швидше і повніше 
проходить їх розумовий розвиток. 
Вартість облаштування сенсорної 
кімнати складає від 40 до 70 тис грн 
(залежно від модифікації).

Отже, з 15 липня до 15 серпня 
2017 року включно, купуючи про-
дукцію виробників Житомира, 
Житомирської області визначених 
позицій в мережі магазинів «По-
лісся-Продукт» і «Z ТОЧКА», по-
купці безпосередньо допомагають 
дітям з синдромом Дауна, оскіль-
ки виробник і мережа, які беруть 
участь у акції, перерахували по 1% 

від вартості реалізованої продукції 
партнерів акції. Відповідно, на фонд 
ЖОГО «Діти Сонця» надійдуть 2% 
від вартості проданої продукції.

До акції долучилися ТМ: «М’ясо 
Полісся», «ТаймДрайв», «Фаворит», 
«Чудова пара», «Хліб Житомира», 
«Суперово».

Тож, з 15 липня всі житоми-
ряни та мешканці області змо-
жуть реально допомогти дітям, 
які цього потребують. А також 
зробити свій посильний вклад 

у покращення інфраструкту-
ри міста та області (оскільки зі 
збільшенням обігу продукції жи-
томирських виробників будуть 
збільшені податкові надходження 
до місцевих бюджетів).

Запрошуємо всіх небайдужих 
житомирян і мешканців області 
приєднуватися до важливої ініціа-
тиви і слідкувати за перебігом акції. 
Разом до мети значно легше йти.

Не залишаймося осторонь, 
адже допомогти дитині так легко!

Те, що низькі ціни 
на енергоносії вже 
відійшли у мину-
ле – факт. Те, що це 
закономірно збільшує 
фінансове наванта-
ження на кінцевого 
споживача, теж факт. 
Але, поглянемо правді 
у вічі: мета виправдо-
вує засоби.

Проста арифметика 
вартості енергоносіїв

Найбільш актуальним питан-
ням для всіх українців є нові ціни 
на житлово-комунальні послуги. 
Ланцюг їхніх змін прозорий і зро-
зумілий. Збільшилася собівартість 
роботи тих, хто забезпечує нас 
з вами холодною і гарячою во-
дою, опаленням, а тому відповідно 
і для нас з вами зросла плата за ці 
блага цивілізації.

Якщо сказати більш офі-

ційно, то зміна цін зумовлена 
збільшенням цін на енергоносії, 
що продаються або купуються 
компаніями (державними, при-
ватними або комунальними) на 
оптових ринках. Від 1 травня 
2015 року в Україні встановле-
на так звана «єдина» ціна на 
газ – 6879 грн за тис. куб. м. По-
дорожчання газу, як палива для 
роботи комунальної теплоенер-
гетики, неминуче призвело до 

росту вартості гарячої води та 
послуги опалення.

Кому вигідні  
справедливі тарифи?

Сьогодні промисловість пла-
тить за електроенергію значно 
більше, ніж побутові споживачі, 
тобто населення. При цьому опто-
ва вартість електроенергії для всіх 
категорій споживачів залишається 

одна і та сама. Для подолання цьо-
го явища Національна комісія, що 
здійснює регулювання у сферах 
енергетики і комунальних послуг 
розробила план як поетапно під-
вищити тарифи для населення, 
щоб зрівняти їх із тарифами для 
промисловості.

Диверсифікація або як Україна 
перестала купувати газ у Росії

Навіть дітям зрозуміло, що 
з чим більшої кількості джерел 
імпортуються (або видобуваються 
самостійно) енергоресурси, тим 
меншою є залежність від одного 
з таких джерел і тим меншою є 
ймовірність «тиску» з боку певного 
постачальника.

Для наведення різкості зга-
дайте «газові» війни між Росією 
та Україною у минулі роки та по-
стійні спроби північного сусіда 
використати газ як інструмент 
політичного впливу на нашу 
країну. Виходом стала зупинка 
імпорту «блакитного» палива 
з Росії в листопаді 2015 року. Так 
Україна повністю перейшла на 
поставки з європейського ринку. 
З того часу в 2016 році наша кра-

їна всього імпортувала 11,1 млрд 
куб. м газу, з яких 9,1 млрд 
куб. м – зі Словаччини, 1 млрд 
куб. м – з Угорщини і 1 млрд 
куб. м – з Польщі. Вже в 2017 році 
кількість компаній-імпортерів 
газу з європейського напряму, не 
враховуючи «Нафтогаз України», 
сягнула більше десяти.

Історія успіху. Одна з!
Яскравий приклад диверсифі-

кації поставок енергоносіїв – На-
ціональна атомна енергогенерую-
ча компанія «Енергоатом». Вона 
декілька років поспіль для робо-
ти українських атомних електро-
станцій, разом з поставками ядер-
ного палива із Росії, закуповує 
паливо у американо-японської 
компанії Westinghouse. Зараз па-
ливо Westinghouse використову-
ється на Південно-Українській 
і Запорізькій АЕС. У 2018 році 
«Енергоатом» повністю заван-
тажить паливом Westinghouse 
активну зону одного атомного 
реактора. Такої диверсифікації 
та зменшення рівня залежності 
від Росії в поставках ядерного па-
лива не вдалось досягнути навіть 
деяким європейським країнам!
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а «збирати каміння» 
депутатам усе ж таки 
доведеться! Чи вже час?
Рішення про ільменіт і цирконій «протягнули» із порушеннями

Микола Корзун

Прокуратура Жи-
томирської області 
оскаржила рішення 
9-ї сесії Житомир-
ської обласної ради 
№ 522 і № 523, згідно 
з якими депутати об-
ласної ради 23 люто-
го 2017 року надали 
погодження спецдоз-
волів на видобуток 
титану, ільменіту  
та цирконію двом 
підприємствам:  
ТОВ «АБВ –4» та  
ПП «ДБР-3».

Надання погодження від-
булося в умовах цілковито 
маніпулятивного розгляду та 
голосування, коли частина де-
путатів обласної ради навіть не 
зрозуміла логіки поставлених 
для розгляду питань. Але голова 
Житомирської обласної ради Во-
лодимир Ширма під час 9-ї сесії 
23 лютого швидко озвучив ре-
зультати голосування. Внаслідок 
чого виявилося, що два підпри-
ємства (про діяльність яких ні 
депутатам обласної ради, ні, тим 
паче – мешканцям Олевського та 
Народицького районів, нічого не 
було відомо), отримали «зелене 
світло» на видобуток копалин 
на Житомирщині. Зрозумілим 
і обгрунтованим було обурення 
багатьох депутатів, а дехто з них 
одразу запропонували повер-
нутися до процедури розгляду. 
Тоді, 23-лютого, пропозиція де-
путатів від «Батьківщини» ще 
раз (вдруге) розглянути питання 
про спецдозволи для «АБВ-4» 
та «ДБР»-3 більшості у сесійній 
залі не набрала.

Уже на наступній сесії Жи-
томирської обласної ради, яка 
відбулася 6 квітня, депутат 
Дмитро Кропачов знову за-
пропонував повернутися до 
питання про спецдозволи. Але 
депутатська більшість була не-
похитною: лише 14 депутатів 

(знову ж таки «Батьківщина» та 
два представники УКРОПу) ви-
словили бажання ще раз чітко 
визначитися щодо спецдозволів 
для видобутку ільменіту та цир-
конію. Всі інші фракції Жито-
мирської обласної ради навіть 
і слухати не хотіли аргументів 
про порушення Законів Украї-
ни «Про місцеве самоврядуван-
ня», «Про природно-заповідний 
фонд», а також низки положень 
Кодексу України «Про надра». 
Таким чином, Житомирська об-
ласна рада повністю знехтувала 
думкою місцевих громад Олев-
ського та Народицького райо-
нів, які висловились під час гро-
мадських слухань рішуче проти 
видобутку ільменіту, титану та 
цирконію. Аналогічну позицію 
займала і Житомирська обласна 
адміністрація, керівник якої Ігор 
Гундич під час сесії у лютому 
зауважив, що головним аргумен-
том під час розгляду питання 
про погодження спецдозволів 
на видобуток стратегічної си-
ровини є фактор надходження 
до обласного бюджету вагомих 
інвестицій.

Виходить так, що думка лю-
дей, настрої у місцевих громадах 
для губернатора та депутатів об-
ласної ради важать куди менше, 
аніж доходи, які отримувати-
муть вищезгадані фірми «АБВ» 
та «ДБР». Ще менше значила 
для керівництва та депутат-
ської більшості Житомирської 
обласної ради процедура ухва-
ли рішень про погодження на 
спецдозволи. Вона була декілька 
разів порушеною під час сесії 
23 лютого і жодним чином не 
виправлена. Сьогодні варто і до-
речно пригадати, що знайшло-
ся одразу 22 депутати обласної 
ради, які вже 24 і 25 лютого (од-
разу після завершення 9-ї сесії 
Житомирської обласної ради) 
запропонували депутатам скли-
кати позачергову сесію з тим, 
щоб ще раз розглянути питання, 
які приймалися із порушеннями 
і які могли призвести до важких, 
а може й невиправних наслідків 
для мешканців півночі Жито-
мирщини. Але хтось (можна 
здогадатися навіть із першого 
разу) дуже не хотів того, щоб 
позачергова сесія була навіть 
оголошеною, а тому вже за день 
після того, як були зібрані «го-

лоси» на користь позачергової 
сесії, два депутати (від фракції 
«Блоку Петра Порошенка») від-
кликали свої підписи і, таким 
чином, питання про скликання 
позачергової сесії відпало.

Краще пізно, ніж ніколи!
Пройшло зовсім небагато 

часу і ось вже у липні проку-
ратура Житомирської області 
розпочинає процедуру оскар-
ження рішення Житомирської 
обласної ради про погодження 
спецдозволів для фірм «АБВ-4» 
та «ДБР-3». Тобто, нарешті у про-
куратури «дійшли руки» до того, 
про що волала громада, на чому 
наполягали чимало депутатів, 
які стали свідками відвертих 
і грубих порушень у ході голо-
сування 23 лютого. Хоча не варто 
забувати і про те, що ще під час 
сесії представники прокуратури 
Житомирської області просто 
зобов’язані були виступити пе-
ред депутатами у сесійній залі 
з попередженням про порушену 
процедуру розгляду та ухвали 
рішення щодо спецдозволів. 
І якби прокурор Житомирської 
області (чи його підлеглі) вчасно 
відреагували б на очевидні пору-
шення у сесійній залі, рішення 
ухвалити було б значно важче. 
Але цього зроблено не було.

І вже майже за п’ять місяців, 
коли на Житомирщину кілька-
разово навідався Генеральний 
прокурор України Юрій Луцен-
ко, коли про Житомирщину за-
говорили, як про корупційний 
«клондайк» у ході розгляду «спра-
ви Розенблата», прокуратура Жи-
томирської області нарешті ви-
рішила оскаржити суперечливі 
(а, можливо, й ганебні) рішення 
Житомирської обласної ради про 
спецдозволи для «АБВ» та «ДБР». 
Відтепер вже від рішення судо-
вих органів залежить, наскільки 
швидко будуть скасовані рішення 
9-ї сесії Житомирської облради 
від 23 лютого. Тим паче, що під-
став для такого скасування, на 
думку кваліфікованих юристів, 
більше ніж достатньо.

І що ж тепер буде,  
або хто відповідатиме?

Подібна перспектива скасу-
вання рішення Житомирської 
обласної ради стосується і си-

туації зі звільненням директора 
Бердичівського медичного ко-
леджу Володимира Клименю-
ка. Тут, на відміну від ситуації 
зі спецдозволами для «АБВ» 
та «ДБР», у процесі ухвали рі-
шення Житомирської обласної 
ради порушень не так багато, 
але загалом процедура звіль-
нення керівника навчального 
закладу через рішення достро-
кового розриву контракту із 
ним була брутальною і жодного 
стосунку до трудового законо-
давства не має.

Однак, якщо у ситуації із 
погодженими для видобутку 
ільменіту та цирконію спец-
дозволами, після їх скасуван-
ня постраждають лише кошти 
на подарунки, за «допомогою» 
яких лобіювалися потрібні для 
видобувних підприємств спец-
дозволи, то у ситуації зі звіль-
ненням директора медичного 
коледжу «віддуватися» буде 
змушений бюджет Житомир-
ської області. Адже доки три-
ватиме судовий розгляд справи 
на предмет законності звіль-
нення Володимира Клименю-
ка, доти існуватиме величезна 
ймовірність відшкодування 
йому коштів за весь час після 
незаконного звільнення. І за-
галом уся процедура «коло-
тнечі» навколо Бердичівського 
медичного коледжу обійдеться 
бюджету області щонайменше 
у сотні півтори тисяч(!) гривень. 
І все це – через елементарне не-
бажання дотримання правової 
процедури, регламенту роботи 
Житомирської обласної ради.

І за все це хтось мусить від-
повідати. Хтозна, чи готовий 
Володимир Ширма, підписа-
ми якого «освячені» усі сум-
нівні та антизаконні рішення 
Житомирської обласної ради, 
хоча б прокоментувати причи-
ни, обставини та наслідки дея-
ких цікавих голосувань, якими 
він керував? Якщо ж він цього 
зробити не може чи не захоче 
сьогодні, доведеться запасти-
ся терпінням і пам’ятати про 
те, що термін давності для від-
повідальності за перевищен-
ня службових повноважень 
становить аж десять років(!) 
У цьому нещодавно пересвід-
чились народні депутати Олесь 
Довгий і Михайло Добкін. А за-
галом, сьогодні є всі підстави 
стверджувати, що депутатам 
Житомирської обласної ради 
варто було б подумати про те, 
чи не час «збирати каміння» за 
підсумками своєї ще не дуже 
тривалої, але вже плідної ро-
боти. Адже не лише судові рі-
шення можуть стати «каменем 
спотикання» та мати доленосні 
наслідки для керівництва Жи-
томирської обласної ради, але 
й довіра людей, яка у Житомир-
ської обласної ради аніскіль-
ки не більша, ніж у ситуації 
із Верховною Радою України. 
І кожна чергова сесія «парла-
менту» Житомирщини лише 
підтверджує, що корегувати 
курс треба якомога швидше, 
аби каміння першим не почав 
збирати народ. Адже усім відо-
мо, що нічого доброго подібна 
перспектива не віщує!
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Ми просто обож-
нюємо літо, сонце, 
пляж, море. Цей чудо-
вий сезон, коли настає 
час відпочинку для 
тіла і душі. Але саме 
влітку наше тіло та 
волосся потребують 
особливого догляду.

Газета «20 хвилин» разом 
з професійними косметологами 
і парикмахерами підготували для 
вас корисні поради щодо правиль-
ного догляду за шкірою обличчя 
і волосся.

Зволоження і захист  
для шкіри

Літо у самому розпалі, і як 
же хочеться скоріше мати при-
вабливу засмагу. Але треба бути 

обережним, адже яскраве сонце та 
сухе повітря діють як наждачний 
папір. Саме в це час наша шкіра 
потребує особливої уваги.

– Головне правило догляду за 
шкірою влітку – це зволоження, – 
розповідає косметолог салону «Ку-
раж» Людмила Нетребенко. – Влітку 
зволоження потребує як суха, так 
і жирна шкіра. Якщо ви не хочете 
користуватись кремом у спеку, його 
можна замінити на безспиртовий 
тонік з АНА-кислотами. На відміну 
від крему, тоніком можна користу-
ватися до 5–6 раз на день. Окрім зво-
ложення, він ще й очищує шкіру. 
Не менш важливим влітку є захист 
шкіри. Ультрафіолет знижує її за-
хисні властивості. Відповідно, щоб 
захистити її від зморшок, сухості, 
пігментації і алергії, використовують 
засоби з SPF-фільтром. За 20 хвилин 
до виходу в сонячну пору року на-
носьте на чисту шкіру обличчя крем 
зі SPF. Якщо ваш щоденний крем 
містить фільтр від ультрафіолету, то 

його буде досить, якщо ні, тоді на-
носьте сонцезахисний крем поверх 
щоденного догляду. Зверніть увагу, 
чим більше показник SPF на баночці 
з кремом, тим надійніше буде захист 
вашої шкіри, – продовжує Людмила 
Нетребенко.

Влітку є і свої  
косметичні «табу»

– Глибокі пілінги і відбілю-
ючі процедури протипоказані 
в цей час, – наголошує Людмила 
Нетребенко. – Справа в тому, що 
ультрафіолет пошкоджує молоду 
дерму швидше, і вихід на сонце 
після глибокого пілінгу може 
призвести до появи пігментації.

Очищувати шкіру слід не пе-
ред, а після вулиці, щоб не зни-
щити гідроліпідну плівку, що 
захищає шкіру від сонця і пере-
сушування.

Споконвіків люди їхали лі-
кувати хвороби шкіри, суглобів 

і дихальної системи до Мертвого 
моря, сподіваючись на диво. Сьо-
годні всю унікальність Мертвого 
моря, дбайливо збережену і при-
множену, ви можете отримати 
в продукції «Dr. Nona»!

Препарати зі Святої землі – це 
шанс дати клітинам якісний «бу-
дівельний матеріал» – мінерали 
і вітаміни, сучасні, не штучні.

Нонна Кухина поєднала цілю-
щу силу Мертвого Моря у вигляді 
мікро- і макроелементів зі старо-
винною аромотерапією у вигляді 
аромотерапевтичних олій та додала 
«ноу-хау» компанії «Dr. Nona» – білок 
Dn1, який складається з амінокис-
лот, що так необхідні нашому орга-
нізму, підвищують його адаптаційні 
сили відповідно до умов довкілля.

Приділяйте волоссю  
більше уваги

Влітку волосся потребує поси-
леної уваги, бо, втративши багато 

вологи, воно стає знесиленим і по-
чинає «сіктися». Тому в спекотну 
пору волоссю необхідний догляд 
з «акцентом» на зволоження.

– Влітку бажано використо-
вувати термозахист, до складу 
якого входить масло жожоба 
або ши, – радить перукар салону 
«Кураж» Анна Терещук. – Зараз є 
великий вибір засобів догляду за 
волоссям, тому не складно обрати 
засіб, який підійде саме для вас. 
Якщо ви зібрались на відпочинок, 
візьміть із собою захисний спрей, 
що відбиває сонячні промені, 
і використовуйте його перед вихо-
дом на вулицю. Не варто забувати 
влітку і про зволожуючі маски та 
бальзами. Намагайтеся прикри-
вати волосся капелюшком. Щоб 
обрати індивідуальні засоби для 
захисту волосся влітку, ви можете 
звернутися за консультацією до 
салону. Майстер порадить, що 
краще придбати, враховуючи тип 
та особливості волосся.

Волосся, травмоване та знеси-
лення від фарбування, влітку по-
требує особливої уваги. Під впли-
вом сонячних променів фарбоване 
волосся втрачає колір, вигорає.

– Безпосередньо перед поїзд-
кою на відпочинок фарбуватися не 
слід, щоб не травмувати волосся 
двічі, адже пекуче сонце та спека 
і так завдають великої шкоди, – про-
довжує Анна Терещук. – Тим, хто 
планує провести літо на курорті, 
необхідно пам’ятати, що сіль, яка 
міститься в морській воді, не повин-
на потрапляти на волосся. Звичай-
но, з’являтися на пляжі в купаль-
ної шапочці зовсім необов’язково, 
однак після водних процедур слід 
прийняти душ, вимити голову ней-
тральним шампунем.

У першу чергу, слід захис-
тити волосся від ультрафіолету, 
для цього можна використову-
вати спеціальні шампуні, спреї 
або муси, які мають відбиваючий 
ефект. Щоб не пересушити волос-
ся водними процедурами, краще 
застосовувати живильні бальзами 
або спеціальні спреї.

Якщо дотримуватиметесь 
наших рекомендацій, ви зможе-
те забезпечити шкірі та волоссі 
повноцінний м’який догляд і за-
хист навіть влітку, під яскравими 
й пекучими променями сонця. 
Бажаємо вам завжди залишатися 
молодими і гарними!

Краса влітку. Професійні поради

ЕКСКЛЮЗИВНІ
ПЕРУКАРСЬКІ ПОСЛУГИ

BARBER ROOM
КОСМЕТИЧНІ ПОСЛУГИ

МАНІКЮР, ПЕДИКЮР
SPA ПРОЦЕДУРИ

ЛАК-ГЕЛЬ
ВІЗАЖ, ТАТУАЖ

МАСАЖ

вул. Київська, 11
22-37-58
(073) 021-30-19
(068) 862-72-26

САЛОН КРАСИ
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Аби під час огляду 
в аеропорті не вияви-
лося, що ви вклали до 
сумочки заборонену 
річ, радимо завчасно 
ознайомитися з онов-
леними правилами 
ручної поклажі, щоб 
не «попрощатися» пе-
ред вильотом з улюб-
леним дезодорантом, 
парфумом чи мані-
кюрними ножицями.

У 2017 році вийшли нові пра-
вила перевезення ручної покла-
жі в літаку. Уважно ознайомтеся 
з цим списком, щоб не потрапити 
у неприємну ситуацію! Незнання 
таких тонкощів, на жаль, може за-
тьмарити вам відпочинок.

1. Продукти харчування
На борт літака ви можете про-

нести будь-які продукти, за ви-
нятком рідкої і желеподібної їжі. 
Можете взяти з собою: горішки; 
печиво; фрукти; бутерброди; чіпси 
тощо. Для дитини можна взяти 
дитяче харчування. Від йогуртів, 
соків, желе і подібних продуктів 
утримайтеся, в іншому випадку 
у вас їх конфіскують. Заберуть та-
кож консерви і продукти в банках.

Всі дозволені продукти краще 
упакувати в прозорі пакети. Це іс-
тотно прискорить огляд. Важливо 
враховувати специфіку перевізни-
ка та аеропорту. Так, в паризько-
му аеропорту ім. Шарля де Голля 
заборонено проносити в ручній 
поклажі сир. Продукти з Duty 
Free теж можна брати з собою. 
Головне, щоб магазинна упаков-
ка залишилася без ушкоджень 
(продавець повинен запакувати 
товар в спеціальний пакет міст-
кістю в 2 л.). Крім того, збережіть 
чек – його можуть вимагати при 
проходженні контролю.

2. Медикаменти
На борт літака можна проно-

сити такі медикаменти: таблетки, 
різні краплі, перев’язувальні ма-
теріали, перекис водню. Краще, 
якщо ліки будуть перебувати в не-
пошкодженій заводській упаков-
ці, з інструкцією до застосування. 

Інакше при посадці у митників 
можуть виникнути підозри, чи не 
провозите ви під виглядом аналь-
гіну заборонені речовини.

Якщо у вас травма, ви можете 
доповнити ручну поклажу мили-
цями або іншими ортопедичними 
пристосуваннями.

За правилами, обсяг рідини 
в ручній поклажі не повинен пере-
вищувати 100 мл. Тому якщо ліки 
рідкі або у формі спрею, прослід-
куйте, щоб обсяг не перевищував 
дозволеного. Шприци брати з со-
бою на борт не можна.

3. Цифрова техніка
Які технічні пристрої можна 

брати з собою на борт, визнача-
ються правилами безпеки краї-
ни, в яку ви прямуєте. Зазвичай 
у ручну поклажу дозволено брати: 
ноутбук, планшет, мобільний те-
лефон, МР3-плеєр, фотоапарат, 
електричну бритву і зубну щіт-
ку, зарядку до пристроїв, об’ємні 
електроприлади (наприклад, фен).

На борт можна (і потрібно) 
взяти ще й навушники. Якщо 
ви збираєтеся слухати музику 
або дивитися фільм на ноутбу-
ці, навряд чи інші пасажири 
будуть раді розділити з вами 
це задоволення.

Хоча мобільний телефон 
брати з собою не заборонено, 
можливо, він вам не знадобиться 
під час перельоту. Часто перед 
злетом телефони просять взагалі 
відключити, адже вони можуть 
заважати роботі електронних 
систем літака.

Якщо ви збираєтеся брати з со-
бою громіздку техніку, пам’ятайте 
про норми. Зазвичай довжина 
речей у ручній поклажі повинна 
бути не більше 56 см, висота – 
45 см, ширина – 25 см. Максималь-
на вага варіюється в межах 3–15 
кілограмів. Точна цифра залежить 
від аеропорту.

4. Документи,  
цінні речі і прикраси

Крім цього, у ручну поклажу 
не варто брати: дорогі прикраси, 
документи, цінні речі, гаманець 
з грошима. Паспорт та інші важ-
ливі папери краще узяти з собою – 
так спокійніше. До того ж, якщо 
ваш багаж раптом буде втрачено, 
ви не залишитеся в чужій країні 
без документів.

5. Косметичні засоби
На борт можна проносити 

будь-які сухі косметичні засоби: 
тіні, туш, олівці для очей і губ, 
рум’яна, пудру тощо.

Рідини, желеподібні речовини 
в банках і флаконах об’ємом понад 
100 мл категорично заборонено 
перевозити на борту літака в руч-
ній поклажі. Упакуйте їх у багаж-
ний чемодан, інакше ризикуєте 
залишитися без них

З балончиками під тиском 
на літак теж не можна. Тому від 
піни для гоління і дезодорантів 
доведеться позбутися.

Пам’ятайте, що зазвичай за-
гальний обсяг рідин не повинен 
перевищувати 1 л. тому якщо 
ви берете з собою крім лосьйо-
ну і шампуню ще й воду, й їхній 
сумарний обсяг перевищує до-
пустимий, подумайте, що для вас 
буде важливіше на борту.

6. Предмети особистої гігієни
З предметів особистої гігієни 

можна брати у ручну поклажу: 
зубну щітку і пасту (хоча щодо 
останньої потрібно уточнювати, 

бо в деяких аеропортах пасту 
з собою брати заборонено), воло-
гі серветки, бритва, гребінець без 
гострої ручки (іноді забороняють 
провозити металеві гребінці), рі-
дина для зняття лаку без ацетону 
обсягом не більше 100 мл.

Категорично заборонено бра-
ти в ручну поклажу тільки ко-
лючо-ріжучі предмети, наприк-
лад, манікюрні набори (особливо 
ножиці).

7. Одяг
Досвідчені мандрівники реко-

мендують взяти з собою кофту. 
У легкій футболці або блузі може 
бути прохолодно (під час посадки 
в салоні зазвичай спекотно, тому 
після зльоту можуть увімкнути 
кондиціонери). Можна взяти 
з собою в салон: кофту або светр, 
пальто, плед, шаль.

Додатково можна проноси-
ти дамську сумочку, парасольку 
і тростину.

8. Інше
Якщо ви їдете з дітьми, мож-

на взяти на борт, крім ручної по-
клажі, дитячу переносну люльку 

або коляску. Не заборонено брати 
з собою газети, журнали та інші 
друковані видання (без фанатизму, 
звичайно).

Категорично заборонено 
брати з собою в ручній поклажі: 
зброю і все, що на неї схоже (якщо 
у вас модний аксесуар у формі 
гранати або пістолета – можуть 
відібрати), колючі та ріжучі 
предмети (сюди включається 
все, навіть, наприклад, спиці для 
в’язання), тварин, газові балончи-
ки, отруйні речовини.

Повний список заборонених 
речей часто вказується прямо на 
квитку. Якщо цього переліку там 
немає, поцікавтеся цим питанням 
безпосередньо в аеропорту.

Уточніть правила з приводу 
габаритів, вони різняться для 
кожної авіакомпанії. Особливо 
серйозно до цього питання став-
ляться лоу-кости. У бюджетних 
авіакомпаній діє суворе правило: 
одна людина – одне місце ручної 
поклажі. Тому все доведеться 
скласти до однієї сумки або па-
кету. Виняток можливий тільки 
для складних дитячих колясок, 
милиць і верхнього одягу.

Що можна взяти  
з собою на борт літака 
як ручну поклажу?
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вилкул: Люди не должны умирать 
из-за безграмотности минздрава

Украина ста-
новится очагом 
эпидемиологической 
угрозы для всей 
Европы.

С 2014 года в Украине от бо-
тулизма умерли 34 человека, а за-
болели более 500. По сравнению 
с 2013 годом, в 2014 году от этой 
болезни умерли на 50% больше 
людей, в 2016 на 83% больше, 
даже за первые полгода 2017 уже 
на 40% больше, чем четыре года 
назад за весь год.

Сопредседатель фракции «Оп-
позиционного Блока» в парламен-
те Александр Вилкул сказал:

– Мы требуем смены руковод-
ства медицинской отрасли. Люди 
не должны умирать из-за без-
грамотности чиновников. В 2016 
году в Украине почти 20% роста 
инфекционных заболеваний. 
А в этом году зарегистрированы 

76 случаев заражения ботулизмом, 
про который уже забыли цивили-
зованные страны. И заражения 
не только «бытовые», но и «про-
мышленные» – когда люди мас-
сово заражаются от продукции, 
произведенной не кустарным 
способом, а на промышленном 
предприятии и купленной в офи-
циальной торговой сети. Украина 
становится очагом эпидемиологи-
ческой угрозы для всей Европы.

Причина – в трех ключевых 
проблемах. Уничтожена система 
санитарно-эпидемиологического 
контроля. Не сформирован запас 
необходимых вакцин. Всемир-
ная организация здравоохране-
ния бьет тревогу относительно 
уровня вакцинации населения 
в Украине. В 2016 организация 
оценивала ситуацию как худшую 
в Европе. Несмотря на заявления 
даже от европейских экспертов, 
сыворотки от ботулизма в Укра-
ине официально не зарегистри-
рованы уже 3 года.

Минздрав сообщает, что на 
всю страну у них есть 25 единиц 
поливалентной сыворотки от бо-
тулизма. По 100 тыс. грн за одну 
вакцину. Все вакцины в Киеве. 
При том, что заболевший должен 
получить медицинскую помощь 
в ближайшие полчаса, макси-
мум – 2 часа после постановки 
диагноза. И ее невозможно до-
ставить за такое время в Ужгород 
или Запорожье.

В результате родственники 
больных вынуждены искать сы-
воротки самостоятельно, теряя 
драгоценное время. А на черном 
рынке препараты стоят дорого 
(от 200 грн до 5 тыс. грн за одну 
ампулу) и время доставки почтой 
минимум 1–2 дня. Но самое глав-
ное, что на препараты, купленные 
«с рук», никто не дает гарантии 
качества, и врачи официально не 
будут их применять.

– Еще со времен СССР, не-
взирая ни на какие обстоятель-
ства, в стране всегда был т. н. 

неснижаемый запас жизненно 
важных препаратов, в том чис-
ле и для лечения ботулизма. 
Теперь этого нет. Необходимо 
принимать срочные меры – 
Украина скатывается по уровню 
инфекционной заболеваемости 

к странам 3-го мира. Если рас-
сматривать абсолютные цифры, 
то в 2016 году количество инфек-
ционных больных увеличилось 
на 1,2 млн человек, а общее чис-
ло случаев составило 8,2 млн че-
ловек, – сказал Вилкул.

Сергей Форест

Прошло уже больше 
месяца с тех пор как 
жестоко избили и огра-
били журналиста и на-
шего коллегу Руслана 
Мороза. Мы расспро-
сили его о том как 
идет расследования 
полицией нападения 
на него.

–�Как ты можешь проком-
ментировать происшествие 
с тобой?

– Добрый день. Десятого июня 
этого года на меня напали неиз-
вестные, избили и ограбили. Но 
ограбление было каким-то стран-
ным. Забрали только сумку с видео-
аппаратурой. При этом не трону-
ли дорогой фотоаппарат, который 
находился в рюкзаке, не забрали 
мобильный телефон и даже деньги.

Еще раз акцентирую внима-
ние, что грабители отобрали сум-
ку с видеоаппаратурой, которая 
принадлежала как мне лично, так 
и редакции газеты «20 минут», где 
я также работаю. Вследствие это-
го практически был парализован 
съемочный процесс некоторых про-

грамм, которые выходили в прямом 
эфире в сети Интернет. К тому же 
существовали обязательства перед 
третьими лицами о съемках и под-
готовке программ, что нанесло как 
материальный, так и имиджевый 
вред редакции и мне лично, как 
специалисту в этой области.

–�Украденные вещи нашли?
– Судьба видеокамеры мне не-

известна, по словам следователя, 
она якобы была сначала обнаруже-
на в одном из ломбардов, но затем 
отправлена в Киев, где ее приоб-
рели неизвестные лица. Фотоап-
парат, со слов следователя, нахо-
дится у него, но будет отправлен на 
товароведческую экспертизу. Мне 
этот фотоаппарат не предъявляли, 
и я не знаю действительно ли это 
мой фотоаппарат или нет. Судьба 
других видеосъемочных приборов 
мне неизвестна, подозреваемые 
в своих показаниях указывают, 
что выбросили сумку с оборудо-
ванием, назначение которого они не 
поняли. Но стоимость тех приборов 
весьма значительна.

–�Как продвигается рассле-
дование? Появились ли новые 
факты?

– С первых дней расследования 
меня удивило то, что на мои вопро-
сы относительно моего дела сле-
дователи отказывались что-то мне 
объяснять, но в то же время мне 
о деталях следствия рассказывали 
совершенно посторонние люди.

Когда выяснилось, что в ма-

шине такси было четыре челове-
ка, на камеру видеонаблюдения 
попали трое, но подозрение в со-
вершении преступления вынесли 
только двум нападавшим, я понял, 
что дело пытаются «затормозить», 
так как три человека – это уже ор-
ганизованная группа. Я считаю, 
нападение на меня было кем-то 
заказано, но следствие пытается 
избежать этой версии.

Читая уголовное дело по это-
му преступлению я еле сдерживал 
себя, так много было ошибок в деле 
и нелогичных действий следствия. 
Например, в протоколе допроса 
одного из подозреваемых он сам 
о себе рассказывает в третьем лице. 
На вопрос к следователю: с какой 
это стати человек рассказывает 
о себе таким образом, он спокойно 
заметил, что это просто фамилию 
не ту напечатали. Но там стояла 
подпись подозреваемого: «…мною 
прочитано и с моих слов записано 
верно…». То есть идёт масштабная 
махинация с моим делом, чтобы из 
заказного нападения сделать обыч-
ную «бытовуху», а затем разбить ор-
ганизованную преступную группу 
на кучку неадекватных гопников.

Кроме несовпадения с расска-
зом нападавших о самом проис-
шествии, они не могут объяснить, 
что делали возле моего дома но-
чью. С их слов они вышли из ноч-
ного клуба «Максимум», что возле 
Старого бульвара, и направлялись 
в сторону ночного клуба «Фрегат» 

на автовокзале. Житомиряне под-
твердят, что добраться от одного 
клуба до другого можно быстрее 
и улица Довженко в традицион-
ном маршруте не присутствует. Но 
эти объяснения вполне устраивают 
следствие.

Я обратился к следователю с хо-
датайством, чтобы мне сообщили 
о времени и месте проведения суда 
по избранию меры пресечения за-
держанным. Но, как выяснилось, 
следователь «забыл» мне об этом 
сообщить. Таким образом, я в насто-
ящее время практически отстранен 
от ознакомления с ходом расследо-
вания по делу в отношении нападе-
ния на меня, никакие следственные 
действия со мной не проводились, 
а всё расследование строится исклю-
чительно на том, что подозреваемые 
сами о себе рассказали.

Когда я прочитал копию опре-
деления суда по избранию меры 
пресечения подозреваемым, мне во-
обще стало плохо. Судья Л. М. Чиш-
ман вынес решение от 27.06.2017 
года и установил срок действия 
постановления до 22.08.2016 года. 
Это вообще нонсенс. Возможно, это 
действительно ошибка. Однако, для 
исправления этой ошибки нужно 
приложить значительные усилия, 
а это снова время.

Я уверен, что это не обычная 
ошибка. Все идёт к тому, чтобы 
развалить это дело, не выяснить 
заказчиков, и чтобы нападающие 
не понесли какого-либо наказания.

–�Вы связываете нападение 
на вас с профессиональной де-
ятельностью?

– Появляются свидетельства 
о заказном характере нападения 
на меня. Были угрозы и до и после 
происшествия. Причём при свиде-
телях. Были звонки моему руко-
водству с возмущением по поводу 
снимаемых мною интервью.

Ходят слухи, что у одного из на-
падавших дядя – депутат какого-то 
местного совета, у второго родствен-
ник – бывший сотрудник милиции, 
и другие непонятные подробности. 
Это тоже наводит на грустные раз-
мышления. Я понимаю, что никто 
не собирается компенсировать мне 
не то что моральные убытки, а даже 
стоимость похищенного. Двое гоп-
ников, одному 18 лет, другому 19, не 
имеют собственных источников до-
хода. Поэтому если они выйдут на 
условное наказание, даже по реше-
нию суда можно будет выплачивать 
по пять гривен в месяц. То есть свою 
технику я никогда не увижу.

Поэтому я прошу поддержать 
меня в проведении акции про-
теста, которая состоится 26 июля 
2017 года в 10 часов перед горотде-
лом полиции, что по улице Леси 
Украинки. Я не вижу другого 
способа заставить расследовать 
нападение на меня.

Полный комментарий Вы 
можете просмотреть на видео.

Видео: https://www.youtube.com/
watch?v=GlcGgK7ipmk

Руслан Мороз: нападение на меня  
не расследуется и превращается в «бытовуху»
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РОБОТА
1. Робота 

1.1. Пропоную 

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

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

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

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

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

•	Автослесарь в	транспортную	компанию.	Гра-
фик	работы:	2	нед.	рабочие/2	нед.	выходные.	
Предоставляем	жилье	иногородним.	З/П	до-
говорная	044)4618927,(067)9003818

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

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

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

•	Автоэлектрик в	сервис	"Лендровер"	в	г.	Кие-
ве.	О/р	от	3-х	лет.	З/п	по	договоренности.	Ино-
городним	предоставляем	жилье!	067)4136003

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

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

•	Агенты в	офис	Требуются	ответственные	
люди.	Ведение	деловых	переговоров,	заключе-
ние	договоров.	Гибкий	график.	Дополнительная	
информация	по	т.	063)9960761

•	Агенты по	продажам	требуются	в	оптовую	ком-
панию.Презентабельный	внешний	вид.Знание	
ПК	на	уровне	пользователя.Достойный	доход.
Карьерный	рост	068)4990659

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

•	Администратор в	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

•	Арматурщик для	выполнения	работ	по	про-
изводству	железобетонных	изделий	с	о/р	на	
завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-УКРАИНА.	Гаранти-
руем	хорошие	условия	труда,	достойную	ста-
бильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Бара-
нова,	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

•	Бариста .	Г/р	нед./нед.	Коммуникабельные.	
Работа	не	для	скучных	людей!)	З/п	150грн/день	
+	%	096)0554624

•	Бармен срочно	требуется	в	бар-ресторан.	О/р	
обязателен.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	
собеседовании	067)9085353

•	Бригада монолитчиков	приглашаются	на	
работу	в	строительную	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	
аппарата	067)4101502

•	Бухгалтер з	обліку	ТМЦ	на	п-ство	Золотий	
Каравай.	Конкурентна	заробітна	плата,	оформ-
лення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	Житомир,	вул.	
Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водоканал),	
3-й	Хлібзавод.	487867,(067)4111649,(050)48
42876

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

•	В м.Київ	на	роботу	в	склад	ковбасних	виро-
бів	потрібні	ч/ж	від	18	років,	з/п	8900	грн,	що-
денні	виплати,	харчування,	вахта.	Іногороднім	
гуртожиток.	З	посередниками	не	працюємо	
(099)2477781,	(098)5686758

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

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

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

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

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

•	Вантажник на	постійне	місце	роботи	(продо-
вольча	група	товарів),	без	ш/з.	Г/р	за	домовле-
ністю,	в	районі	ЖД	вокзала.	Повна	інформація	
при	співбесіді.	097)2210503

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

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

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

•	Водители на	кару	на	Львовский	погрузчик	
срочно	требуется	в	Макаровский	р-н.,	Киевская	
обл.	З/п	от	8	000	грн	096)9185705Юрий

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

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

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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•	Водії для	роботи	в	таксі	Uber	з	проживанням	
у	м.	Києві!	Заробiтня	плата	від	1000	грн/день.	
050)0802902

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

•	Водії кат.	"С"	на	бетоновоз	(міксер)	в	м.	Київ.	
Робота	-	вахта.	Житло	надається.	З/п	договірна	
096)8396066

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

•	Водії на	автомобілі	КАМАЗ	53213	та	MAN	TGA	
18.320.Терміново!	Робота	в	м.	Київ.	Прямий	
роботодавець!	Заробітня	плата	6000-7000	грн.	
При	необхідності	забезпечуємо	житлом!	Всі	
деталі	обговорюються.	050)3317346

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

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	кран	терміново	потрібен	в	котеджне	
містечко	поблизу	м.Києва.	Надаємо	безкоштов-
не	проживання.	З/п	9000грн.	Виплати	заробітньої	
плати	2	рази	на	тиждень.	067)4071831Ірина

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

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

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

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

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

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

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

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

•	Грузчики, комплектовщики,	охранники,	води-
тели	погрузчика/ричтрака,	высотного	штабелера	
в	строительный	трест.	Склад	в	г.	Харькове.	Ев-
ропейский	заработок	от	4500грн/10дн,	питание,	
жилье	0682531865

•	Грузчики-фасовщики (фасовка	строймате-
риалов	в	мешки	на	полуавтоматическом	обо-
рудовании).	ГР:	8.00-16.30,	5-дн.	ЗП:	10	000	грн.	
Р-н	-	Юж.	Борщаговка,	ул.	9	Мая,	49.	Физически	
выносливые.	Возьмем	студентов,	переселенцев.	
Предоставляем	жилье.	050)4156668Андрей,(09
9)7563018Александр

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

•	Дорожные рабочие	с	о/р	в	дорожно-строитель-
ную	организацию.	Зароботная	плата	сдельная!	
Общежитие	и	питание	предоставляем	бесплат-
но!	067)4893669

•	Експедитор (повна	зайнятість)	терміново	
потрібен	для	доставки	кондитерських	виро-
бів	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	Жито-
миру	і	області.	Хороші	умови	праці.	Г/р	-	з	ві-
вторка	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	гурто-
житок.	097)8337568,(044)5993230

•	Електрик потрібнен	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

•	Електрогазозварник на	будівельне	під-
приємство,	 оплата	 праці	 від	 6000грн	
Додаткова	 iнформацiя	 при	 співбесіді.	
067)5034350,(067)4103955

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

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

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

•	Електрозварювальник на	полуавтомат.	Бажа-
но	з	досвідом	роботи.	Заробітна	плата	від	6000	
грн.	Графік	роботи	з	7:30-	16:00	067)5017199Ана-
толій

•	Електрозварювальник ручного	зварювання	
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

•	Електромонтажники (вміння	читати	креслен-
ня,	принципові	електросхеми).	Провідний	європ.	
виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	Офіц.	працевлаш.	Холостя-
кам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	
вул.	Соборності,	36	0444063626,	(050)3868659

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

•	Електромонтер з	ремонту	та	обслуговуван-
ня	електроустаткування	на	виробниче	підпри-
ємство	ТОВ	Житомирський	картонний	комбі-
нат.	Д/р	на	підприємстві.	З/п	за	домовленістю.	
095)2806719,472064

•	Електромонтери з	ремонту	електрооблад-
нання	 IV-V	розряду	терміново	на	постійне	
місце	роботи	у	м.Київ.	Повний	соц.пакет,	
надаємо	тимчасове	житло	для	працівників.	
068)6906194,(044)4309673

•	Електромонтери терміново	потрібні	в	ко-
теджне	містечко	поблизу	м.Києва.	Надаємо	
безкоштовне	проживання.	З/п	9000грн.	Ви-
плати	заробітньої	плати	2	рази	на	тиждень	
067)0407183Ірина

•	Заготовщик верха	обуви	на	постоянное	место	
работы.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные.	Возможно	без	опыта	работы,	обу-
чаем.	Дружеский	коллектив	066)7240610

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

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

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

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

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

•	Ищем	женского	И	мужского	мастера	в	парИк-
махерскую	красуня,	оренда.	0633970879ольга

•	Інженер (Проектувальник)	навісних	вентильо-
ваних	фасадів	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

•	Інженер (Проектувальник)	огорож,	парканів	
запрошується	на	ПрАТ	Мехбуд.	Д/р	бажаний.	
Іногороднім	надається	житло.	Гідний	рівень	за-
робітної	плати.	e-mail:	jurist@mehbud.com.ua,	
сайт-	(www.mehbud.com.ua)	050)3822855Анто
ніна,(095)2732916Олена

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

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

•	Інженер-конструктор на	підприємство	ТОВ	
Житомирський	картонний	комбінат.	З/п	за	до-
мовленістю.	095)2806719,472064,(095)2831112

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

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

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

•	К а р щ и к  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

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.

•	Водители с	правами	кат.	BE,	C1E,	CE,	D1E,	
DE	в	г.	Харьков.	Знание	города	не	обязательно	
(навигация,	экспедитор),	гибкий	график	(10-30	
дней).	ЗП	550-700	грн.	+	питание	+	проживание	
0680428248

•	Водитель автопогрузчика	(работа	внутри	по-
мещения)	С	о/р	и	без,	обучаем	за	счет	фирмы	
З/п:	от	6000	грн	Г/р:	3	смены	по	8	часов	Офи-
циальное	трудоустройство	063)4834000Юрий-
Михайлович

•	Водитель ассенизатор	на	грузовой	авто-
мобиль.	Наличие	прав	кат	С	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Житомир.	З/п	5000грн	
098)7099697,(063)2264190

•	Водитель кат	Е	(	на	прицеп).	Работа	по	Укра-
ине	(командировки).	Заработная	плата	-	сдель-
ная,	достойна.	Желательно	с	опытом	работы.	
067)4101352,335029,(093)6045843

•	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	докумен-
тов	бесплатно.	З/п	от	43	000грн.	Офиц.	трудо-
устройство.	Помощь	в	получении	тахографа.	
Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выда	095)9
441000,(097)0803322,(044)5597088

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

•	Водитель кат	С	на	авто	(иномарку).	Работа	
по	Украине,	постоянные	командировки.	З/п	до-
говорная.	Наличие	о/р	по	дальнобою.	Звонить	
с	9	до	17.00.	067)3270118

•	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)4739398АлександрСтепанович

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

•	Водитель на	грузовой	транспорт.	Опыт	вож-
дения	авто	с	полуприцепом.	Полный	рабочий	
день.	Адрес:	ул.	9	Мая,	49	(Юж.	Борщаговка).	
ЗП:	от	10000	грн.	050)6416265Александр

•	Водитель с	личным	авто	(на	газу)	срочно	тре-
буется	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	компа-
нию	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,	харчування,	форма,	проїзд	забезпечує	
фірма.	Зарплата	5000-7500грн	068)8764775,(0
93)8086283,(066)4004086

•	Водії в	компанію	ТОВ	Зелен	Буд.	З/п	8000-
15000	грн.	Деталі	обговорюються.	050)3792929
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•	Касири а	постійне	місце	роботи	в	мережу	рес-
торанів	самообслуговування	в	м.	Київ.	Навчання,	
харчування,	гнучкий	г/р,	соц.пакет,	надаємо	жит-
ло.	Тел	з	10.00-17.00	098)5611948,(044)2236851

•	Касири в	супермаркет	Наш	Край	(м.	Киев).	
НАДАЄМО	ЖИТЛО!	097)9337069

•	Касири на	постійне	місце	роботи	в	мережу	
магазинів.	Графік	роботи	і	заробітня	плата	до-
говірні.	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	про-
живанням.	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)7638729,(099)9439760

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

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

•	Кладовщик Прием	заказов,	работа	с	парт-
нерами	в	офисе,	можна	без	о/р	063)4264023

•	Кладовщик срочно	требуется	в	ресторан	пгт.	
Затока	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

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

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

•	Комплектовщики срочно	требуются	на	пред-
приятие	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	Жи-
томире.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные	099)9439760,(097)7638729,(093)
7439137

•	Конструктор запрошується	на	ПрАТ	Мех-
буд.	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

•	Контролер ОТК	(лаборанти)	терміново	на	
постійне	місце	роботи	у	м.Київ.	Повний	соц.па-
кет,	надаємо	тимчасове	житло	для	працівників.	
044)4309673,(068)6906194

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

•	Кранівник мостового	крану	запрошується	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)	095)2732916Олена,(050)3822855Антоніна

•	Крановщик башенного	крана	приглашается	в	
компанию	Агробудмеханизация	(г.	Борисполь,	
Киевская	обл.).	Г/р	и	з/п	договорные.	Пред-
оставляем	жилье	для	иногородних	067)5020608

•	Крановщик на	кран	ДЭК	251,	ДЭК	50	при-
глашается	в	компанию	Агробудмеханиза-
ция	(г.	Борисполь,	Киевская	обл.).	Г/р	и	з/п	
договорные.	Предоставляем	жилье	для	иного-
родних	067)5020608

•	Кровельщик (рубероид,	шифер)	в	строитель-
ную	организацию.	Опыт	работы.	ЗП	своевре-
менная	Работа	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

•	Курьер -	механик	срочно	требуется	на	посто-
янное	место	работы	в	транспортную	компанию	
в	город	Киев.	Зароботная	плата	от	7000грн.	
Жилье	предоставляем.	Наличие	прав	кат.	В	
обьязательны!	050)4417698,(044)3313198

•	Кухар -унiверсал	термiново	потрiбен	в	готель-
но-ресторанний	заміський	комплекс	Гостинний	
маєток	(20км	від	Киева).	Житло	надаємо	без-
коштовно!	З/п	6500грн	за	дві	тижні!	068)2159495

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

•	Кухар в	мережу	ресторанів	"Salad".	Офіційне	
працевлаштування,	оплачуване	стажування,	
гідна	оплата	праці,	розвіз	додому	за	рахунок	
компанії.	073)0990308,(067)4686098

•	Кухар в	піцерію	Челентано.	Д/р	не	обов	язко-
вий.	Приємна	зовнішність.	Г/р	5/5.	З/п	при	спів-
бесіді.	Робота	в	центрі	міста.	Можна	без	досвiду	
роботи,	навчаємо	093)5220700ІринаМиколаївна

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

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

•	Ливарники пластмас	потрібні.	Провідний	
європейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	
умови	праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	Офіційне	
працевлаштування.	Холостякам	–	сприяння	в	
поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	
36	0444063626,	0503868659

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

•	Маляр в	м.	Київ	на	монолітне	житлове	висо-
тне	будівництво.	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	(безко-
штовно).	Робота	в	м.	Боярка	(Київська	область).	
096)3979067,(093)6992141

•	Маляр на	постійну	роботу.	Великі	обсяги.	Сво-
єчасна	виплата	зарплати,	2	рази	на	місяць.	Є	
гуртожиток	096)6657207,(063)8352645

•	Маляр-штукатур -	отделочник	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	0969559322	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	мес-
то	работы	в	город	Киев.	График	работы	и	заро-
ботная	плата	договорные.	Жилье	предоставля-
ется.	068)8472405(гл.сантехник),(067)3272716(п

•	Маркер срочно	требуется	на	постоянную	рабо-
ту	в	бильярдный	клуб.	Г/р	нормированный.	Хоро-
шие	условия	работы.	З/п	достойная	097)2527491

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

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

•	Машинист экскаватора	Татра	приглашается	в	
компанию	Агробудмеханизация	(г.	Борисполь,	
Киевская	обл.).	Г/р	и	з/п	договорные.	Пред-
оставляем	жилье	для	иногородних	067)5020608

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

•	Машиніст мостових	кранiв	IV	розряду	термі-
ново	на	постійне	місце	роботи	у	м.Київ.	Повний	
соц.пакет,	надаємо	тимчасове	житло	для	пра-
цівників.	044)4309673,(068)6906194

•	Менеджер в	офіс	з	продажу	запрошується	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)3822855Антоніна,(095)2732916Олена;

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

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

•	Мерчандайзер З/п	5000	грн.	Наличие	прав	
кат.	В.	Обязанности:	выкладка	продукции	в	
магазинах	067)4059642Евгения

•	Механизаторы дорожних	машин	(екскаватор,	
погрузчик,	каток,	асфальтоукладчик)	в	дорожно-
строительную	организацию.	Зароботная	плата	
сдельная!	Общежитие	и	питание	предоставляем	
бесплатно!	067)4893669

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

•	Механізатори на	імпортну	техніку	в	компанію	
ТОВ	Зелен	Буд.	З/п	8000-15000	грн.	Деталі	об-
говорюються.	050)3792929

•	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	ор-
ганизацию.	Опыт	работы.	ЗП	своевременная	
Работа	в	г.	Киев	и	область.	Подробности	ого-
вариваются.	044)4224244,(067)4039946

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

•	Монтажники автоматичних	систем	контролю	
доступу	на	підприємство.	Ррафік	роботи	нормо-
ваний,	офіційне	працевлаштування.	Заробня	
плата	8000грн	067)9707615Андрій

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

•	Монтажники мокрых	фасадов	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	0969559322	Максим	Игоревич

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

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

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

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	роботу	в	кИївській	області	запрошуються	
вантажнИкИ.	графік	роботИ:	30/10	днів.	з/п	4000-
6000	грн.жИтло	надається.	0967877394,олек-
сандр

•	На роботу	в	Польщу:	зварювальники,	елек-
трики,	будівельники,	різноробочі,	швеї,	поко-
ївки.	Сімейні	пари.	З/П	від	12000грн.	Наказ	
МСПУ-286-24.02.17,	http://rabota-europa.com.
ua/	0995278328,	0689595705

на	 роботу	 потрібнИй	 автокранівнИк	
0977912897	леонід

•	Начальник відділу	технічного	контролю	в	ком-
панію	ТОВ	"Житомиртепломаш".	Освіта	-	вища.	
Заробітна	плата	-	5000грн	418860

•	Начальник елеватора	в	компанію	ТОВ	Зе-
лен	Буд.	З/п	12000	грн.	Деталі	обговорюються.	
050)3792929

•	Нормувальник в	компанію-	виробник	облад-
нання	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

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

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

•	Оператор в	цех	на	станки	ЧПУ	запрошуєть-
ся	на	ПрАТ	Мехбуд.	Д/р	бажаний.	Іногороднім	
надається	житло.	Гідний	рівень	заробітної	пла-
ти.	e-mail:	jurist@mehbud.com.ua,	сайт-	(www.
mehbud.com.ua)	050)3822855Антоніна,(095)27
32916Олена

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

•	Оператор верстатів	плазменної	порізки	на	
виробництво.	З/п	від	7000	грн.	Робота	в	с.	Ста-
нишівка,	Житомирський	р-н.	Всі	деталі	обгово-
рюються.	067)3017377

•	Оператор виробничої	лінії	(машиніст)	термі-
ново	запрошується	на	постійну	роботу	в	ком-
панію	Аркапласт.	Г/р	позмінний.	З/п	при	спів-
бесіді	Адреса:	м.	Житомир,	вул.	Кооперативна,	
1	067)7579987Сергій
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•	Оператор на	телефон	в	компанию	Argument.	
Доход	от	5000	грн.	Своевременная	выплата	з/п,	
официальное	оформление	с	первого	звонка	06
7)4888259,(073)3100098,(050)3339188

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

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

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

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

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

•	Официант (-ка)	срочно	требуется	в	ресто-
ран	пгт.	Затока	Одесской	области.	Работа	по-
сменная.	Иногородним	предоставляем	жильё.	
Хороший	и	дружный	коллектив	096)3177722

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

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

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

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

•	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

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

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

•	Офіціанти (-ки)	термiново	потрiбен	в	готель-
но-ресторанний	заміський	комплекс	Гостинний	
маєток	(20км	від	Киева).	Житло	надаємо	без-
коштовно!	З/п	6500грн	за	два	тижні!	068)2159495

•	Охоронники в	охоронну	компанію	Оріон	Безпе-
ка.	ВАХТА	15/7,	20/10,	30/15.	Житло,	харчування,	
форма,	проїзд	за	рахунок	компанії.	З/п	кожного	
дня	(200	грн	за	зміну)	068)2041982,(063)8115539

•	Охоронники для	 роботи	 по	 Україні	 на	
об'єктах	різних	форм	власності.	"Проживання,	
харчування,	форма	за	рахунок	підприємства	
067)2098714(передзвонимо)

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

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

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

•	Охоронники терміново	на	вахтовий	ме-
тод	роботи	в	місто	Київ.	Заробітня	плата	
висока,стабільна.	Виплати	своєчасні.	044)481
0018,(067)2962162,(063)4967039

охоронній комПАнії "G4S УкрАїнА" ПоТріБні 
охоронники нА вАхТУ По регіонАх УкрАїни. 
грАфік роБоТи: 15/15, Зміни По 12 г. офіц. ПрАц-
ня, БеЗкошТовне ЖиТло, формА, хАрчУвАн-
ня, комП. ПроїЗдУ. ЗАрПлАТА БеЗ ЗАТримок! 
0972261010 0932261010, 0952261010

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

•	Охоронці на	підприємство	ТОВ	Житомир-
ський	картонний	комбінат.	З/п	за	домовленістю	
095)2831112,472064,(095)2806719

•	Охоронці на	підприємство	у	м.Бровари	(Київ-
ська	область).Заробітня	плата	договірна.	Вах-
товий	метод	роботи	15/15,	або	повний	місяць.	
Надаємо	житло	та	харчування.	067)5382175

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

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

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

•	охоронці:	кИїв,	одеса,	жашків,	Чоп	(15/15,	20/10,	
20/20).	зміна	180-300	грн.,	вИплаЧується	в	кінці	
вахтИ	0663608181,	0672327096

•	Охранник видионаблюдения	требуется	в	
продуктовый	магазин.	График	работы	с	по-
недельника	по	пятницу	с	11:00	до	21:00.	За-
работная	плата	-3200	грн	093)5157364Ольга-
Николаевна

•	Охранники в	г.	Харьков	для	обеспечения	без-
опасности	жилого	комплекса.	Длительность	
вахты	от	5	до	60	дней	.	Проживание,	проезд,	
обмундирование	за	счет	фирмы	.	ЗП	до	13	000	
грн.	0666184988

•	Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	ме-
тод	работы	(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Фи-
зически	здоровые.	Без	судимости.	З/п	высокая.	
Обеспечение	обмундированием	и	экипировкой.	
Предоставляется	обустроенное	жилье.	067)24
21772,(067)4345494,(050)3355358

•	Охранники Охранная	компания	проводит	
набор	ответственных	и	исполнительных	со-
трудников.	Вахтовый	метод	10/10	дней.	З/п	
до	300	грн/сутки.	Оплата	повахтово.	Доро-
га	оплачивается.	Проживание	на	обьекте.	
067)4107417,(093)1345516

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

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

•	Пекар по	приготуванню	піцци	терміново	по-
трібен	на	постійне	місце	роботи	в	магазин	Сільпо	
в	місті	Житомирі.	Графік	роботи	та	заробітня	
плата	договірні	099)9439760,(097)7638729,(0
93)7439137

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

•	Пилорамщики на	работу	в	г.Житомире(р-н	
Параджанова).	Г/р	5-ти	дневка	с	9.00-17.00.	
З/п	от	4000грн.	О/р	не	обязателен,	обучаем.	
Официальное	т-во	098)8643554,(067)4474058
,(067)4101582

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

•	Пилорамщики срочно	требуются	на	постоян-
ную	работу	ПП	Вуд	Экспо.	Полная	занятость,	
готовы	взять	студента.	Г/р	с	8.00-18.00.	Фи-
зически	здоровые	люди.	Официальное	тру-
доустройство.	Распиловка	леса	на	обрезной	
пиломатериал.	З/п	7500грн	(от	выработки)	
067)8706702Максим

•	Пилорамщики требуются	на	постояное	
место	работы,	полный	соц.	пакет,	заработ-
ная	плата	своевременная,	достойная.	Нужны	
ответственые,	 порядочные	 сотрудники	
050)4694439Александр

•	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	гурто-
житок.	044)5993230,(097)8337568

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

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

•	Плиточники срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	город	Киев.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные.	Жилье	пред-
оставляется.	067)5090782(прораб),(067)3272
177(гл.энер

•	Плиточники требуются	на	постоянную	ра-
боту	строительной	фирме	ООО	«Скайтаун».	
Гарантируем,	своевременную	выплату	з/п,	офиц.	
труд-во,	соцпакет	(офиц.	больничные,	отпус-
ка).	Можно	без	о/р,	обучаем.	т.	(050)0500020	
0969559322	Максим	Игоревич

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

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

•	Повар срочно	требуется	в	бар-ресторан.	О/р	
обязателен.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	
собеседовании.	067)9085353

•	Повар срочно	требуется	в	кафе	У	Ольги.	О/р	
приветствуется.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
достойная.	097)5793441Ольга

•	Повар Хорошие	условия,	работа	в	центре	го-
рода	067)4101502

•	Подсобник на	многопил	брусующий,	тор-
цовка,	тырсобрикетная	линия.	З/п	от	5000грн	
097)7963175,(073)0332002

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

•	Покоївка терміново	 потрібна	 на	 робо-
ту	 в	 м.Київ.	 Стабільна	 з/п:	 від	 5500	 до	
8000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	навчан-
ня.	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.	Иного-
родним	предоставляем	жилье!	067)4136003

•	Полировщик срочно	 требуется	на	кам-
необработку.	 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!	По-
вний	супровід.Док.14	днів!	З	біопаспортом	
б/візи	90днів.Л.МСПУ-АВ585201-31.07.12	
0688318110,0954725280

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

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

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

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

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

•	Посудомойщица (-ик)-уборщица	(-ик)	требу-
ется	в	ресторан	города	Киева.	З/п	за	15	смен-	
4500грн.	Предоставляем	жилье	097)6813917На-
талья

•	Потрібні автослюсарі	з	ремонту	вантажних	
автомобілів	в	м.	Харкові.	Іногородні	житлом	
забезпечуються.	ЗП	від	8000	грн.	Офіційне	пра-
цевлаштування	0996803532

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

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

•	Працівники на	склад	(продукти	харчування,	
напої).	З/п	від	4000	грн.	Г/р	-	5	днів	096)3997239
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•	Працівники різних	спеціальностей	на	підпри-
ємство	в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Можлива	робо-
та	вахтовим	методом.	Виплата	з/п	без	затримки	
2	рази	на	місяць.	Надаємо	місце	для	проживання	
093)5421719,(067)8426544,(045)7250532

•	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

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

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

•	Приемщик дубовых	пиломатериалов	Обязан-
ности:	-	Прием	пиломатериалов	-	Отбраковка	
и	контроль	работы	и	нагрузки	-	Отчеты	о	про-
деланной	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	об-
говорюються	по	телефону	або	при	співбесіді.	
Телефонуйте	вже	зараз!	099)9636723

•	Продавец в	бар	срочно	требуется	в	кафе	У	
Ольги.	О/р	приветствуется.	Хорошие	условия	
работы.	З/п	достойная.	097)5793441Ольга

•	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	Жи-
томире.	График	работы	и	зароботная	плата	
договорные	099)9439760,(097)7638729,(093)
7439137

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

•	Продавец требуется	в	продуктовый	магазин	в	
с.	Белогородка	(Киевская	область).	З/п:	от	4500	
грн	Г/р:	2/2	недели.	Жилье	предоставляется	
067)2402026

•	Продавец-консультант с	 о/р	 в	 сфере	
розничных	продаж	требуется	в	магазин	Варюш-
ки	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	работать	с	
людьми	и	детками,	Вы	получаете	удовольствие		
067)4109697,(097)5161416

•	Продавець (провізор)	у	ветеринарну	аптеку	м.	
Чуднів.	Ветеренарна	освіта,	досвід	роботи	-	не	
обовязковий.	Графік	роботи-	1/1	тиж.,офіційне	
працевлаштування	(	трудовий	договір),	гідна	
заробітна	плата	(	ставка	+	%	)	097)8003113Бог-
данМиколайович

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

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

•	Продавець в	продуктовий	магазин.	Терміново!	
Заробітня	плата	та	графік	роботи	-	за	домовле-
ністю	097)3533747

•	Продавець на	постійну	роботу	в	магазин	шпа-
лер.	Всі	деталі	за	тел.:067)4104334

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

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

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

•	Продавці в	супермаркет	Наш	Край	(м.	Киев).	
НАДАЄМО	ЖИТЛО!	097)9337069

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

•	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	пас-
порту	без	визы.	Зарплата	от	12	зл/час,	жильё	
бесплатное	делают	карту	побыта	0507710447,	
0682186942

•	Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	
строительство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	
50000грн.,	проживание,	страховка	оплачиваются	
работодателем,	авиа	в	кредит.	ПП	Пасифик	
Юниверсал	Груп.	ЛМСПУ	АВ547342	от	21.11.10	
т.:	0444254025	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 Військова	частина	А	1586	прово-
дить	набір	на	військову	службу	за	контрактом	
093)6433708

•	Работа Додатковий	заробіток	у	задоволення	
для	активних	людей	093)1163955

•	Работа за	рубежом.	Офіційна	робота	в	Польщі	
для	спеціалістів	та	різноробочих!	Великий	ви-
бір	вакансій,	можливість	працювати	родиною,	
гідна	оплата,	можливість	понаднормової	праці.	
067)3732877,(098)0949268

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

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

•	Работа Оператор	установки	воздушно-	плаз-
менной	резки	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	429054,(067)6415300Наталия

•	Работа Полірувальники.	Робота	в	с.	Стрижівка,	
Коростишівського	р-н.	З/п	висока.	Деталі	об-
говорюються	067)4543341

•	Работа Помічник	комірника	(для	збирання	ме-
блів)	запрошується	на	постійну	роботу	в	мебле-
вий	салон.	Вигідні	умови	праці.	Додаткова	інфор-
мація	при	співбесіді	097)6190135,(063)2451345

•	Работа Присоеденяйтесь	к	нам!	Приглашаем	
на	работу!	Мы	предлагаем:	высокую	и	своев-
ременную	зароботную	плату,	официальное	тру-
доустройство	с	первого	дня.	Звонить	с	пн-	пт	з	
9.00-18.00.	067)3064180

•	Работа Ресторанний	персонал	терміново	по-
трібен	в	зв	язку	з	відкриттям	кафе	Варенична.	
Вигідні	умови	праці.	Дружній	колектив.	З/п	ви-
сока	063)7269414Наталя

•	Работа Требуется	сотрудник	в	офис,	прием	
дзвонков,	первичная	документация.	Доход	до	
5000	грн	063)4264023

•	Работа Треубуются	сотрудники	для	збора	ягод.	
Работа	в	Днепропетровской	области.	Питанием	
и	проживанием	обеспечиваем.	Заработная	пла-
та-	сдельная	от	5000	до	10000	грн	067)2492930

•	Работники (-цы)	в	компанию	"Компания	Алекс"	
(г.	Житомир,	проспект	Независимости	91/1).	По-
дробности	оговариваются	при	собеседовании	
067)4121994,(067)4110539

•	Работница (-ик)	срочно	требуется	на	посто-
янную	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,	тру-
доспособная	067)6567098

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

•	Рабочий (фасады	и	накладки	МДФ)	срочно	
требуется	на	мебельное	производство.	Г/р	5-ти	
дневка.	Вся	детальная	информация	по	телефо-
нам	427600,(093)9983166,(067)4123950

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

•	Разнорабочие (мужчины/женщины)	срочно	
требуются	на	производство	в	г.Житомире.	Г/р	
гибкий.	Зароботная	плата-	от	4000-6000грн.	
Мы	предлагаем	официальное	трудоустройство	
098)2544925,(093)1167205

•	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.	Хорошие	условия	работы.Умеющие	и	
желающие	работать!	097)4669722Виктор

•	Разнорабочие на	карьер	в	Житомирской	
области	(Олевский	р-н).	Обязанности:	разра-
ботка	и	складирование	плитки,	камня	.	Ручной	
тяжелый	труд,	но	хорошо	оплачиваемый.	З/п	от	
выработки:7000-10000	грн	050)5227944Роман

•	Разнорабочие на	кондитерскую	фабрику.	
Физически	выносливые,	активные,	наличие	
санитарной	книжки.	Посменный	график	работы,	
обеспечиваем	рабочей	одеждой.	Иногород-
ним	предоставляем	жилье.	Работа	в	г.	Киев.	
044)4084318,(044)4084300

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

•	Разнорабочие на	работу	в	г.Житомире(р-н	
Параджанова).	Г/р	5-ти	дневка	с	9.00-17.00.	
З/п	от	4000грн.	О/р	не	обязателен,	обучаем.	
Официальное	т-во	067)4101582,(067)4474058
,(098)8643554

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

•	Разнорабочие срочно	требуется	в	свя-
зи	с	возведением	высотного	жилого	дома	
в	г.Киев.	Жильё	 (общежитие)	предостав-
ляется.	Выплачивается	аванс	и	зарплата	
068)3854721ИринаИвановна

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

•	Разнорабочие срочно	требуются	на	посто-
янную	работу	в	обувную	фабрику	в	г.Бровары.	
Можно	 без	 о/р.	 Предоставляем	 жилье.	
068)6426485Владимир,(050)8064057

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

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

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

•	Разнорабочий срочно	требуется	на	СТО.	По-
лная	занятость.	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)3838801,(093)9048748,(096)
5548178

•	Реалізатори для	продажу	продуктів	харчу-
вання	на	пляжах	м.	Одеса.	Сезонна	робота!	На-
даємо	безкоштовне	проживання	та	харчування	
З/п	від	300грн/день	098)2886389,(063)1068222

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

•	Резчик ца	шампиньонов.	Приглашаются	на	
частное	предприятие	в	теплицу	на	выращивание	
шампиньонов.	Жилье	предоставляется.	З/п	от	
4000грн	098)0114769

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

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

•	Різноробочі запрошуються	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

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

•	Різноробочі на	підприємство	ТОВ	Житомир-
ський	картонний	комбінат.	З/п	за	домовленістю	
095)2806719,472064,(095)2831112

•	Різноробочі на	процеси	на	п-ство	Золотий	
Каравай.	Конкурентна	заробітна	плата,	оформ-
лення	згідно	КЗпП,	соц.пакет.	М.	Житомир,	вул.	
Радонова,	11	(Корбутівка,	зупинка	водоканал),	
3-й	Хлібзавод	487867,(067)4111649,(050)4842876

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

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

•	РОБОТА В	 ПОЛЬЩІ.Несложные	 сле-
сарские	 работы.Достойна	 зарплата.
Проживание,одноразовое	питание	за	счёт	рабо-
тодателя.Помощь	в	подготовке	документов.Тел./
viber:	+48731444456	e-mail:ilona.kurdybal@rigit.pl
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•	Слесарь по	 ремонту	 автомобилей	 на	
СТО	 Бош	 Авто	 Сервис.	 З/п	 высокая.	 Г/р	
нормированный.	Официальное	трудоустрой-
ство.	360575,(067)9892419

•	С л е с а р ь  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

•	Слюсар (складальників)	запрошується	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)	095)2732916Олена,(050)3822855Антоніна

•	Слюсар -	складальник	(середня/технічна	осві-
та).	Провідний	європейський	виробник	ПрАТ	
"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-пре-
міальна.	Офіційне	працевлаштування.	Холостя-
кам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	
вул.	Соборності,	36	0444063626,	0503868659

•	Слюсар -монтажники	на	будівельне	під-
приємство,	 оплата	 праці	 від	 6000грн	
Додаткова	 iнформацiя	 при	 співбесіді.	
067)5034350,(067)4103955

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

•	Слюсар з	мехоноскладальних	робіт	потрібнен	
на	роботу	в	компанію-	виробник	обладнання	
ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	Ва-
сильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	
в	залежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	
(квартира).	067)5404239Інна,(044)3312815Анна

•	Слюсар-ремонтник на	підприємство	ТОВ	
Житомирський	картонний	комбінат.	З/п	за	до-
мовленістю.	472064,(095)2831112,(095)2806719

•	Слюсар-сантехнік терміново	потрібен	в	ко-
теджне	містечко	поблизу	м.Києва.	Надаємо	
безкоштовне	проживання.	З/п	9000грн.	Ви-
плати	заробітньої	плати	2	рази	на	тиждень.	
067)4071831Ірина

•	Сметчик срочно	требуется	на	постоянную	
работу.	О/р	желателен.	Обязательно	знание	
программы	АВК	5.	Г/р	нормированный.	З/п	до-
стойная.	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	підпри-
ємства.	Графік	роботи	позмінний.	Гідна	оплата	
праці.	098)8376940

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

•	Специалист на	производство	многопил	бру-
сующий,	торцовка,	тырсобрикетная	линия.	З/п	
от	7000грн	097)7963175,(073)0332002

•	Специалист отдела	строительства	ПТО	требу-
ются	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	0969559322	Максим	Игоревич

•	Специалист по	работе	с	клиентами	в	компа-
нию	Argument.	Доход	от	5000	грн.	Своевремен-
ная	выплата	з/п,	официальное	оформление	с	
первого	звонка.	067)4888259,(073)3100098,(0
50)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

сТов "роль-Поль" ЗАПрошУє нА ПосТійнУ ро-
БоТУ секреТАря-ПереклАдАчА, ЗнАння Поль-
ської, Англійської ТА УкрАїнської мови нА 
високомУ рівні. хАрківськА оБл., БАрвінк. 
р-н, с.івАнівкА 0675700735 оленА

•	Столяр-станочник на	постояное	место	
работы.	Полный	соц.	пакет.	Хорошие	условия	
работы.	Заработна	плата	при	собеседовании	
050)4694439Александр

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

•	Строители широкого	профиля,	подсобни-
ки,	маш.	строительной	техники	в	г.	Харьков.	
Обеспечиваем	жильем	и	всем	необходимым	
для	работы.	Зп	от	9000	грн.	Большие	объемы,	
график	от	5/	5	до	60/30	0679083730

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

•	Стропальник III-IV	розряду	терміново	на	по-
стійне	місце	роботи	у	м.Київ.	Повний	соц.па-
кет,	надаємо	тимчасове	житло	для	працівників.	
068)6906194,(044)4309673

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

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

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

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

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

•	Токар ІІІ-	V	розряду	потрібен	на	роботу	в	ком-
панію-	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

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

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

•	Токарь срочно	требуется	на	СТО.	О/р	обяза-
телен.	Г/р	договорной.	З/п	высокая	и	своевре-
менная.	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	
доставки	кондитерських	виробів	у	м.Житомирі.	
З/п	висока,	до	16000грн.	Виплати	вчасно	
097)7380810

•	Торговые представители	с	личным	авто	
срочно	требуются	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)8987491Виктория

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

•	требуются	уборщИкИ	в	г.кИев!	работа	по-
сменная,	смены	дневные	И	ноЧные	(на	выбор),	
помощь	с	жИльем.	предоставляется	спецодеж-
да.	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).	Жи-
телям	регионов	возврат	проезда	и	помощь	с	
жильем	063)4018483,(099)5155418,(096)8255020

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

•	Уборщицы (-ки)	в	гипермаркет	(офисные	по-
мещения).	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

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

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

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

•	Фасадник на	будівництво	житлового	будинку	в	
м.	Києві.	Заробітна	плата	14000	грн	Іногороднім	
надається	житло	097)9803381,(095)5744549Мак-
симОлександро

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

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

•	Фасувальники продуктiв	харчування	на	по-
стійне	місце	роботи	(продовольча	група	това-
рів),	без	ш/з.	Г/р	за	домовленістю,	в	районі	ЖД	
вокзала	м.	Житомира.	Повна	інформація	при	
співбесіді	097)2210503

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

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

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

•	Фрезерувальники в	цех	по	обробці	граніту	
на	постійне	місце	роботи	в	м.Коростишів.	За-
робітня	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.,	Василь-
ківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	за-
лежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	
(квартира)	067)5404239Інна,(044)3312815Анна

•	Фрезерувальники на	підприємство	ТОВ	
Житомирський	картонний	комбінат.	З/п	за	до-
мовленістю	095)2831112,472064,(095)2806719

•	Фрезерувальники Робота	в	с.	Стрижівка,	
Коростишівського	р-н.	З/п	висока.	Деталі	об-
говорюються	067)4543341

•	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	собе-
седовании.	067)2571270

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

•	робоЧа	віза	в	польщу	категоріі	(D)	180/365	і	
365/365	+	юр.	консультація	що	до	працевла-
штування.	робоЧа	віза	дозволяє	працюватИ	
на	терИторії	польщі	протягом	180	і	365	днів	на	
рік,	в	залежності	від	отрИманої	візИ.	вартысть	
3000	грн.	0935046933

•	робоЧа	віза	в	польщу	категоріі	(D)	180/365	
і	365/365	+	юрИдИЧна	допомога	в	працевла-
штуванні	.	робоЧа	віза	дозволяє	працюватИ	
на	терИторії	полької	республікИ	протягом	180	
і	365	днів	на	рік,	в	залежності	від	отрИманої	
візИ.	вартість	2900	грн.	0935046933

•	Руководитель спец.колонны	(экскаваторы,	
автокраны)	срочно	требуется	на	постоянное	
место	работы	в	транспортную	компанию	в	город	
Киев.	Зароботная	плата	от	15000грн.	Жилье	
предоставляем.	044)3313198,(050)4417698

•	Рыбообработчик срочно	требуется	на	пред-
приятие	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	пред-
оставляется.	067)5090782(прораб),(067)3272
177(гл.энер

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

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

•	Сварщик (полуавтомат)	требуется	на	по-
стоянную	 работу.	 Официальное	 трудоу-
стройство.	Высокая	з/п.	Место	работы	Киев	
Кривой	Рог	Горишние	Плавни	Полтавская	
область	e-mail:	euromash@euromash.com.ua	
044)5915959,(044)5915960

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

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

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

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

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

•	Слесарь на	зерноочистительную	машину	
БЦС	требуется	на	ТОК	в	Днепропетровскую	
область.	З/п	от	8000грн	Питание,	проживание	
предоставляется.	067)5601205
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•	Швеи на	производство	на	пошив	спецодежды	
Своевременная	и	достойная	оплата	труда	
098)0526014Наталья

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

•	Швеи срочно	 требуются	на	постоянную	
работу	 в	 обувную	 фабрику	 в	 г.Бровары.	
Можно	 без	 о/р.	 Предоставляем	 жилье.	
050)8064057,(068)6426485Владимир

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

•	Шиномонтажник срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу	на	СТО.	О/р	обязателен.	Г/р	
нормированный.	З/п	достойная.	Хорошие	усло-
вия	работы	098)7244438

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

•	Штамповщик запрошується	на	ПрАТ	Мех-
буд.	Д/р	бажаний.	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	
житлове	висотне	будівництво.	З/п	висока!	На-
даємо	житло	044)5642263,(050)3754090

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

•	Штукатуры срочно	требуются	на	постоянное	
место	работы	в	город	Киев.	График	работы	и	
зароботная	плата	договорные.	Жилье	пред-
оставляется.	067)5090782(прораб),,(067)3272
177(гл.эне

•	Экскаваторщик требуется	на	постоянную	
работу.	Официальное	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

2. НеРухомість 

2.1. Продам  1-кiмнатнi квартири 

ПродАм 1-но ком.кв. в ценТре, Ул. л.УкрАїнки 
46,22/12,5/5; 2/5кирП. домА,не Угл., окнА во 
двор нА деТ. ПлощАдкУ, евроремонТ; хоЗяйкА 
0634993311

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	Власник 2-кімн.	квартира,	самісінький	центр,	
цегл	буд.	2/4-пов.,	балкон,	заг.	пл.	44,7	м2,	під-
вал,	будинок	кріпкої	конструкції,	меблі,	супутни-
кові	системи,	без	ремонту.	Фірмам	не	звертатися	
0932813268

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	продам	3-х	ком.кв.,	2/5	этажей,	57,2м/37м/6,7м,	
г.жИтомИр,	р-н	богунИя,	ул.офИцерская.	цена	
706	806	грн.	0664017997

2.7. Продам будинки в місті 

•	продам	2-х	этажный	дом,	кИевская	обл.,	
г.борИсполь.	цена	916	230	грн.	0501470378

2.8. Продам будинки в передмісті 

продається	будИнок	в	с.райкИ,	бердИЧів-
ського	р-ну,	жИтомИрської	обл.	загальна	
площа	-	82	кв.м,	жИтлова	-	40	кв.м.	+	літня	
кухня,	гараж,	сарай,	2	погреба.	ціна	договірна	
0963003157

•	продам	 1-но	 этажный	 дом,	 вИннИц-
кая	обл.,	томашпольскИй	р-н,	с.вапнярка,	
ул.маяковського.	цена	471	204	грн.	0504483289

•	продам	1-но	этажный	дом,	жИтомИрская	
обл.,	г.брусИлов.	цена	809	900	грн.	0672783514

•	продам	2-х	этажный	дом,	кИевская	обл.,	Ир-
пенскИй	р-н,	с.гостомель,	ул.вИшневая.	цена	6	
544	503	грн.	0985429028

•	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	ком-
ната	13кв.м.,	кухня	5.1кв.м.,	коридор,	ванна,	туа-
лет	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 

•	продам	готовый	бИзнес,	1200м/0м/0м,	Ива-
но-франковск.	цена	4	188	482	грн.	0982899916

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

•	седан	Daewoo	Lanos,	2009	г.в.,	Черный,	1.5	л,	
68	тыс.км.	г.Ивано-франковск.	цена	115	147	грн.	
торг	0981943312

•	седан	GeeLy	emGranD	7	(eC7),	2011	г.в.,	белый,	
1.8	л,	200	тыс.км.	г.жИтомИр.	цена	163	826	грн.	
0638334111

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

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

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

•	Комбайн "Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м;	трак-
тор	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,	гілко-
подрібнювачі,	міні-трактори,	мотоблоки,	зер-
нодробарки,	траворізки,	доставка	по	Україні,	
запчастини.	сайт	agrokram.com;	агрокрам.укр	
0980465090,0990465090

•	орИгінальні	запЧастИнИ	для	кИтайськИх	мі-
ні-тракторів	та	двИгунів	"DonG	FenG",	"Foton",	
"XInGtaI",	дтз	та	інші.	www.GoaGro.Com.ua,	
0982234884,0993734884

•	прес-підбИраЧі,	комбайнИ	зернозбИральні,	
бурякозбИральні,	картоплезбИральні	та	ін.,	
можлИва	доставка,	Часткове	кредИтування.
(050)9242613;	www.rusteXno.Com.ua,	rusteXno@
maIL.ru	0505158585,	0679040066

•	продам	трактор	юмз	з	заЧіпнИм	прИстро-
єм	для	прИйомкИ	лісу,	можлИво	з	прИЧіпом.	
0673911769

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.	До-
ставка	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 

•	брИгада	дівЧат	вИкон.малярні	роботИ	різної	
склад.,декор.штукатурка,	утепл.буд,	короїд,	
байрамікс.	0633571633,0982599951зоя.

•	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

4.39. опалювальне обладнання. Продам 

•	Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	
Економія	до	70%	на	опаленні!	Економні	ел/ра-
діатори,	керам.	панелі.	Вир.	Україна	0675236614

•	Електрорадіатори Sun	Wind.	Від	виробника.	
Затрати-20	вт/м2.	Служать	15років.	Гарантія	
2роки,	sun-wind.in.ua	0667105867,	0970890975

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

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

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

Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

Ковані елементи під заказ

тел. 097-358-82-60

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

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

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

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

Послуги 

Т.: 097-791-28-97

екскаватора, автокрана, 
автовишки, самоскида.

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 

•	антенИ	супутнИкові.	більше	100	каналів.	
підклюЧення	по	жИтомИру	та	області.	гаран-
тія,	обслуговування,	прошИвка	та	ремонт.	
м.жИтомИр,	вул.вітрука	17б.	сц	полісся	net.	
0963607722,0933129393,449131

доПомогА і рішення всіх ПроБлем: БіЗнес, 
кАр'єрА, осоБисТе ЖиТТя, людські ЗАЗдрощі. 
реЗУльТАТом БУдеТе ЗАдоволені 0989510583 
кАТеринА

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

ПовернУ УсПіх і УдАчУ в ЖиТТі. консУльТАції 
ТА доПомогА У всіх ПроБлемАх ЖиТТя, в 
БіЗнесі ТА кАр'єрі, осоБисТомУ ЖиТТі, люд-
ських ЗАЗдрощАх, сАмоТносТі, від сУПер-
ників, ПовернУ кохАнУ людинУ, ЗБереЖУ 
сімейне вогнище. 0683706105 0732232983 
людмилА

Професійний Підхід до ЖиТТєвих Про-
Блем: сім'ї, діТей, шлюБУ, кохАння, сАмо-
ТносТі, БіЗнесУ. великий д/р нА відсТАні 
0673038478

8. РіЗНе 

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

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

•	купуємо	холодИльнИкИ,	пральні	машИ-
нИ,	плИтИ,	телевізорИ,	компютерИ,	моніто-
рИ	та	іншу	побутову	та	компютерну	тех-
ніку.	стару	або	не	працююЧу.	самовИвіз.	
0634792504,0677035457,449131

•	Постійно закуповуємо	вугілля	деревне	з	твер-
дих	та	мяких	порід	деревини	0981554242

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

8.20. стіл знахідок 

вТрАчено військовий квиТок серії нк №5688684 
видАний нА ім*я кУценко вікТорія ігорівнА 
ввАЖАТи не дійсним

8.23. інше. Продам 

•	Продажа оборудованного	бизнеса	под	па-
рикмахерскую,	кафейню,	шаурму	с	выбором	
помещения.	Бизнес	под	ключ.	100%	Гарантия.	
Юр.	сопровождение.	Без	предоплат.	Открытие.	
Консалтинг.	Расходники.	Обор-е	и	подбор	пер-
сонала	входит	в	стоимость	0671672020

8.24. інше. Куплю 

•	Бурштинове намисто,	каміння	(янтар.бусы,	
камни)	жовте,	випущене	до	1991р.,	бивні,	зуби	
кашалота,	моржа,	нагород,	ікони,	самовари,	
зброю,	техніку,	картини,	статуетки,	срібло,	
вази,	фотоап.,	книги	до	1917р.,	годинники.	
mobistyle12072017@gmail.com	0953961168,	
0681337332	Viber

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	домови-
мось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг	0963409983

•	Куплю квадранти	КО60,	магнітні	плити	560х200	
ел.,	800х320	мех,	мірильний	інструмент,	нутро-
міри.	Металоріж.	інструмент	0679083229

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

•	куплю	натуральні	янтарні	бусИ	від	500	до	
1500	грн.	за	1	грам,	коралові	бусИ.	а	також	
старовИнні	іконИ,	картИнИ	до	1990	р.,	кнИгИ	
до	1917	р.	та	інші	предметИ	старовИнИ,	для	
власної	колекції	0503466068

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

•	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
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гороскоп	на	тиждень	19	-	25	липня Ïðîïîçèö³ÿ òèæíÿ
від партнеріввід партнерів

читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Вдалий час  д ля 

прийняття важливих 
рішень. А для цього 

не завадить дипломатичність 
і врівноваженість.

ТЕЛЕЦЬ
Сприятливий тиж-

день для натхненної, 
продуктивної праці. Вам необ-
хідно мобілізувати всі свої сили 
для рішучого прориву.

БЛИЗНЮКИ
Захищайте свої 

інтереси, не йдіть на 
поступки, це підвищить ваш 
авторитет. Але при цьому за-
лишайтесь щирими та добро-
зичливими.

РАК
Ваша активність 

буде трохи обмежена 
об’єктивними причинами. Не пли-
віть проти течії, не гладьте проти 
шерсті – саме ця тактика приведе 
вас до найкращого результату.

ЛЕВ
Настав час для ак-

тивної діяльності, не 
бійтеся змін, налагоджуйте 
ділові зв’язки і не лінуйтеся 
тільки тому, що літо.

ДІВА
На роботі може 

трохи ускладнитися 
ситуація. Доведеться шукати 
компроміс між сімейними та 
професійними обов’язками.

ТЕРЕЗИ
Незважаючи на 

ймовірні труднощі, 
мусите рухатися вперед, 
шукаючи альтернативні рі-
шення, оминаючи приховані 
перешкоди.

СКОРПІОН
Подолавши трудно-

щі минулого тижня, 
підніметеся на новий 

щабель кар’єри та творчості. 
Зірки обіцяють успіх і навіть 
прибуток.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся взяти 

себе в руки, не розпо-
рошувати свій час та сили на 
різні дрібниці. Поставте перед 
собою чітку мету.

КОЗЕРІГ
Настав час проде-

монструвати давно 
приховані таланти. Однак 
якісь непередбачені об -
ставини можуть зіпсувати 
ваші плани.

ВОДОЛІЙ
Досить неспокій-

ний тиждень для ді-
лової кар’єри. Однак 

імовірна поява захисника або 
прихильної до вас впливо- 
вої особи.

РИБИ
Вдалий тиждень. Ви 

сповнені сил та енергії і 
готові вирішити одразу десять 
проблем. І все ж не надто пере-
напружуйтеся.

Дайвінг – це один 
із мега крутих актив-
них видів відпочинку, 
який користується 
величезною популяр-
ністю у всьому світі.

Багато людей так і не ризику-
ють зануритись під воду, оскіль-
ки нещасні випадки смерті таки 
фіксуються, страх патонути у мор-
ських глибинах відчувають багато 
людей. Але підводне плавання вва-
жається цілком безпечним, ста-
тистика свідчить, що одна смерть 

припадає на 211, 864 занурень. На-
справді, перебування за кермом 
автомобіля, гра в футбол, гольф, 
стрибки з парашутом спричиня-
ють значно більшу кількість смер-
тей, ніж підводне плавання.

Цікавим є те, що зустріч з аку-
лою є одним з головних страхів 
людей, коли вони думають про 
дайвінг. Багато дайверів мріють по-
бачити акул під час занурення, але 
у деяких, це, як і раніше, викликає 
занепокоєння. Варто їх запитати, 
чи знають вони про те, що кокосові 
горіхи являють собою набагато біль-
шу небезпеку, ніж акули у океані? 
Приблизно 150 чоловік гине щороку 
від падіння кокосів, оскільки вони 

дійсно важкі і їх падіння з великої 
висоти створює набагато більшу не-
безпеку, аніж напад акули.

Світовий рекорд глибокого за-
нурення становить 1044 футів (вста-
новлений у 2005 році і належить 
південноафриканському «водо-
лазу» Нуну Гомешом). Занурен-
ня тривало 12 годин і 20 хвилин, 
з яких на спуск були використані 
тільки 14 хвилин. Йому також на-
лежить рекорд щодо занурення 
у найглибшу печеру – на 927 футів.

Найдовше занурення у теплій 
воді було зроблено влітку 2013 
року, коли британець Шон Мак-
гаерн провів 49 годин і 56 хвилин 
на дні Середземного моря.

цікаві факти про дайвінг

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.

війна за планету мавп
Жанр: бойовик, драма, фантастика
Війна вже давно назріває... Конфлікт між 

генетично модифікованими мавпами і людь-
ми досяг свого піку. Цезар повинен вести за 
собою всіх боєздатних особин після вели-
чезних втрат. Кожна мавпа буде боротися 
проти армії людей на чолі з полковником 
Колонелем. Цезар, як справжній лідер, вста-
не на захист слабких і помститься за свій 
вид. Головна боротьба виникне між Цезарем 
і Колонелем – як в давні часи, лідери своїх 
військ визначають результат протистояння. 
Кому ж дістанеться Земля – мавпам або 
людям? Війна тільки починається. 

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.

Постріл в безодню
Жанр: драма, кримінальний
Якоб Харлон був успішним бізнесменом, 

поки в аварії з його вини випадково не за-
гинула людина. Він повинен відсидіти термін 
у в'язниці, де життя зовсім не таке, як на 
волі. Там чоловік вступає в банду. Поступово 
він стає частиною цього нового будинку, стає 
таким же, як і всі, втрачаючи свій колишній 
вигляд і контакти із зовнішнім світом (навіть з 
дружиною і з сином). Після звільнення Якоб 
повинен провернути одну дуже небезпечну 
справу. Безжальний процес виконання своїх 
обов'язків також стає його шляхом до жерт-
воприношення і самовизначення.

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!


