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Не безкоштовна медицина: 
які послуги хочуть зробити 
платними

У Житомирі з’явився 
довгоочікуваний 3G Інтернет

с. 6
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У четвер, 3 серпня, о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться двадцять сьоме засідання «Клубу 
експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Екологічна катастрофа 
чи чергове забрудення Тетерева».

У ході засідання експерти та гості студії обговорюватимуть питання щодо 
нещодавнього забруднення русла річки Тетерів у районі міста Житомира, що 
призвело до масової загибелі риби.

Які наслідки може мати екологічне лихо для житомирян, а також мешканців 
сіл і міст, які користуються водою із Тетерева, обговорять  екологи, науковці та 
громадські активісти, які «б'ють на сполох» з приводу забруднення річки.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». 
Пряма трансляція в четвер о 18:30. Тема телевізійного ефіру: 
«Екологічна катастрофа чи чергове забрудення Тетерева»

Кандидати на поса-
ди державної служби 
категорії «А» з 1 трав-
ня 2018 року мають 
подати, окрім атес-
тата про вільне воло-
діння українською 
мовою, ще й документ 
про знання англій-
ської або французької 
мови.

Про це на брифінгу у вівто-
рок заявив голова Національно-
го агентства з питань державної 
служби Костянтин Ващенко.

«З 1 травня 2018 року увійде 
в дію ще одна норма закону про 
держслужбу, яка стосуватиметь-
ся вищих чиновників – посадових 
осіб категорії ”А”. Кандидуючи на 
цю посаду, вони повинні будуть 
демонструвати знання однієї з мов 
Ради Європи – це англійська або 
французька. Тобто, щоб стати дер-
жавним секретарем міністерства 
або головою обласної державної 
адміністрації, треба буде прине-
сти ще одне посвідчення (окрім 
атестату про вільне володіння 
українською – ред.) і довести, що 
ти вільно володієш іноземною 
мовою», – сказав Ващенко.

Він додав, що у процесі глоба-
лізації та європейської інтеграції 
треба було зробити цей крок, бо 
коли більшість питань насправді 

вирішується не за столом перего-
ворів, а в кулуарах, топ-чиновник 
повинен бути в змозі без перекла-
дача зрозуміти співрозмовника 
і довести свою точку зору.

«Тому це буде ще одне випро-
бування, і тут уже ми маємо дво-
річний період, щоб адаптувати 
систему під ці нові вимоги», – за-
значив голова Нацдержслужби.

У цьому контексті він нагадав, 
що закон «Про державну служ-
бу» набув чинності з 1 травня 2016 
року, а норма щодо подачі доку-
мента про вільне володіння дер-
жавною мовою діє з 1 травня 2017 
року, тобто законодавці передба-
чили рік перехідного періоду для 
підготовки самих кандидатів і сис-
теми держслужби до виконання 
цієї вимоги.

У Міністерстві 
охорони здоров’я під-
писали відповідний 
наказ, який набуде 
чинності з 2018 року.

З першого січня 2018 року за-
клади охорони здоров’я зобов’язані 
звітувати за зібрані благодійні вне-
ски з фізичних та юридичних осіб. 
За даними в. о. міністра охорони 
здоров’я Уляни Супрун, на сьогодні 
майже у кожному закладі охоро-
ни здоров’я працює благодійний 
фонд, а 7 з 10 пацієнтів платили 
до нього внески. «Обсяги благо-
дійних пожертв – сотні мільйонів 
гривень, однак до цього часу звіт-
ність цих фондів про зібрані кошти 
часто була недоступною чи непро-
зорою», – написала вона на своїй 
сторінці у соцмережі Фейсбук.

За її словами, мають бути ство-
рені умови, за яких фонд і лікарня 
будуть прозоро та публічно зві-

туватись про обсяги надходжень 
і використання благодійних по-
жертв, бо ніхто не довіряє і не до-
вірятиме фонду, який не працює 
прозоро.

За словами Уляни Супрун, 
підписаний наказ створює меха-
нізм для моніторингу коштів, які 
жертвують у благодійні фонди лі-
карень. Він зменшує можливість 
використання схем, що існували 

до цього і містили корупційні ри-
зики та підвищує довіру пацієн-
тів до благодійності у лікувальних 
закладах.

В.о. міністра вважає, що зав-
дяки наказу можна буде реально 
оцінити дієвість фінансової та 
матеріальної допомоги благо-
дійних фондів, про яку постій-
но говорять керівники закладів 
охорони здоров’я.

Анастасія Кузьмич

Цьогоріч на жи-
томирян чекають 
фудкорти, парад 
оркестрів, Косміч-
ний напівмарафон, 
концерт за участі 
Рianoboy, Kadnay, 
Alyosha, Анастасії 
Приходько та багато 
іншого.

Про це 27 липня на своїй сто-
рінці у Facebook написав перший 
заступник міського голови Мат-
вій Хренов:

«Про день міста. Уже точно 
визначились з локаціями заходів 
на День міста Житомира. Трохи 
проанонсую основні та найціка-
віші заходи. Вперше відбудеться 
фестиваль вуличної їжі на Новому 
бульварі, в рамках якого будемо 
визначати гастробренд міста.

У п’ятницю проведемо тради-
ційний захід – Культурна версія.

Масштабний святковий па-
рад військових духових оркестрів 

і творчих колективів міста про-
йде центральними вулицями 
Житомира. Це буде дуже гарне 
видовище.

Одразу після дефіле оркестрів 
розпочнеться концертна програ-
ма. Цього року плануються ви-
ступи Pianoboy, Kadnay, Alyosha, 
Анастасії Приходько.

Тих, хто захоплюється скеле-
лазінням, запрошуємо на вулицю 
Михайлівську, де відбудеться чем-
піонат України зі скелелазіння на 
штучній поверхні. Він триватиме 
два дні – суботу та неділю.

Ну і звісно ж, Другий косміч-
ний напівмарафон та ярмарок 
спорту проходитиме у неділю, 
10 вересня на майдані Соборному.

Усі ці заходи у кожній своїй 
сфері розкривають культурну, 
спортивну та туристичну грані 
Житомира, підвищують імідж 
міста, сприяють його розвитку. 
Програма на День міста Жито-
мира дуже об’ємна і розплано-
вана на 3 дні.

Більш детальний план буде 
винесений на найближчий ви-
конком для затвердження», – 
пише Матвій Хренов.

Зазначимо, що цьогоріч свят-
кування відбудеться у другі вихід-
ні осені й триватиме три дні – з 8 
до 10 вересня.

від кандидатів 
у топ-чиновники вимагатимуть 
володіння іноземною мовою

Лікарні щокварталу звітуватимуть 
за благодійні внески

У міськраді Житомира 
майже склали план 
святкування Дня міста – 
буде гаряче!
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У Житомирі з’явився 
довгоочікуваний 3G Інтернет

Подія, на яку очі-
кували сотні тисяч 
житомирян, нарешті 
відбулася. 26 липня 
національний телеко-
моператор «Київстар» 
запустив 3G зв’язок 
у Житомирі та його 
передмісті. Віднині 
скористатися мо-
більним Інтернетом 
у якості 3G можуть 
мешканці усіх облас-
них центрів України.

Президент «Київстар» Петро 
Чернишов привітав житомирян 
з цією важливою і довоочікува-
ною подією: «Вітаємо Житомир 
з довгоочікуваним 3G! Тепер, коли 
ми охопили швидкісним мобіль-
ним Інтернетом усі обласні цен-
три, Київстар зосередиться на 
розширенні території покриття 
за межами міст, у сільській місце-
вості, щоб забезпечити усім меш-
канцям України рівний доступ до 
новітніх технологій».

З нагоди запуску 3G Інтерне-
ту у Житомирі в мерії відбулась 
прес-конференція, на якій місь-
кому голові Житомира Сергію 

Сухомлину вручили пам’ятну 
SIM-картку, з якої було зроблено 
перший тестовий дзвінок у місь-
кій мобільній мережі «третього 
покоління».

«Це дійсно знаменний день 
для Житомира. Нарешті до на-
шого міста надійшов зв’язок фор-
мату 3G. За сприяння нашого 
земляка генерала армії України 
Віктора Муженка нам вдалося 
пришвидшити передачу частот 
спецкористувачів для мобільних 
операторів і вже сьогодні на своїх 
смартфонах ми бачимо позначку 
3G. Крім того, із заступником ге-
нерального директора компанії 
«Київстар» ми обговорили мож-
ливість включення 4G у Жито-
мирі, адже Житомир останнім 
отримав доступ до сучасної ме-
режі 3G, то включення 4G було б 
гарним компенсатором для жи-
телів міста», – зазначив міський 
голова Сергій Сухомлин.

Понад 80% мешканців Жито-
мира є абонентами Київстар. Те-
пер кожен з них має можливість 
приєднатись до спільноти 3G. 
Швидкісним мобільним Інтер-
нетом також зможуть користува-
тись майже 5000 великих і малих 
підприємств міста, які є корпора-
тивними клієнтами національного 
мобільного оператора.

«Дорогі колеги, їхавши до 
Житомира, мене переповнювало 
відчуття глибокої радості, адже 

це дійсно знаменна та довгоочі-
кувана подія, на яку Житомир 
чекав більше двох років. Від імені 
нашої компанії я хочу подякувати 
міському голові, громадськості, 
студентам міста – за їх активну, 
небайдужу позицію щодо забез-
печення міста якісним мобільним 
зв’язком. Це допомогло приско-
рити вирішення питання щодо 
запуску 3G в місті», – розповів 
радник президента «Київстар» 
з питань взаємодії з державними 
органами Владислав Радиш.

Якісний 3G-зв’язок у Житоми-
рі забезпечують 66 базових стан-
цій Київстар. Компанія крокує 
в ногу з часом і тому повністю 
оновила телекомінфраструкту-
ру мережі, встановивши на ба-
зових станціях обладнання, яке 
підтримує технології зв’язку 3G 
і 4G. Отже, і тепер, і у майбутньо-
му Київстар зможе забезпечувати 
житомирян доступом до висо-
котехнологічних послуг.

Одночасно із Житомиром 
зв’язок 3G отримали ще 23 на-
селених пункти області, серед 
яких – міста Бердичів, Корос-
тишів, Чуднів, Андрушівка. На 
сьогодні понад 300 міст і сіл Жи-
томирщини вже користуються 
3G-зв’язком Київстар. Швидкіс-
ний мобільний Інтернет «пра-
цює» і на ділянці міжнародної 
траси М06 (Київ – Чоп), яка про-
лягає через територію області.

На всіх абонентів передпла-
ченого зв’язку в Житомирі че-
кає приємне заохочення – вони 
отримають бонусні 3 ГБ трафіку 

у подарунок (якими можна буде 
скористатися протягом місяця, 
щоб протестувати якість і пере-
ваги 3G від «Київстар»).

Житомирський адвокат 
випустить книгу у незвичному 
для України жанрі

Восени цього року 
вийде нова книга 
житомирського адво-
ката і письменника 
Романа Гуртовенка 
у незвичному для 
України жанрі техно-
трилеру.

Про це Роман Гуртовенко 
повідомляє на своїй сторінці 
у Фейсбук.

«Друзі! Хочу поділитися но-
виною. У вересні-жовтні вийде 
моя нова книга. Цього разу – це 
художній роман у незвичному 
для України жанрі – технотри-
лер. Впевнений, в Україні ще 
таке не видавалося! Слідкуйте 
за анонсом.

Події роману ”Біоподи” 
відбуваються у майбутньому. 
З розвитком науково-технічно-
го прогресу людство навчилося 
проводити операції із пересад-
ки мозку у штучне біонічне тіло, 
аби зробити своє життя вічним. 
Людей, які перейшли існувати 
у штучне тіло, стали називати 
біоподами. Згодом всю владу 
у світі захоплює корпорація, 
яка стала монополістом із ви-
пуску штучних тіл. Люди те-
пер перестали народжуватись 
у природний спосіб, а стали 
випускатися у лабораторіях із 
пробірки. Кожна народжена 
у такий спосіб людина, після 
досягнення двадцятирічного 
віку, була зобов’язана зробити 
операцію з пересадки мозку, 
аби перейти існувати у штуч-
не тіло та вічно працювати на 
корпорацію.

Головний герой роману, хло-
пець на ім’я Кліо, був народже-
ний в одній із таких лабораторій. 
Його звичне безтурботне жит-
тя у спеціалізованій резервації, 
в якій жили підлітки, що очіку-
вали на операцію, перетворю-
ється на змагання за виживання 
після того, як корпорація прий-
має рішення припинити вироб-
ництво нових людей, а решту, що 
залишилися, вирішує знищити.

Кліо вдається втекти до пов-
станців, які відмовилися від про-
ведення операцій з пересадки 
мозку та не визнали владу корпо-
рації. Йому належить дізнатися 
страшну правду про біоподів і 
стати одним із лідерів повстання. 
Та Кліо й не здогадується, з яки-
ми таємницями йому доведеться 
зіштовхнутися, і яка гра відбува-
ється навколо нього», – написав 
Роман Гуртовенко.
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Друзям – усе,  
а ворогам – закон

Можна по-різному ставитися до 
дій та висловлювань Саакашвілі. Є 
люди, які його підтримують, є й ба-
гато тих, хто вважає його популістом. 
Попри ставлення до нього, отримав-
ши українське громадянство з рук 
Президента України у 2015 році, 
він є українським політиком, який 
знаходиться в опозиції до діючого 
політичного режиму. Позбавлення 
громадянства Саакашвілі – це по-
літична розправа над опонентом.

Схоже, що влада на чолі з Пре-
зидентом захопилася боротьбою 
з опонентами більше, ніж розвит-
ком країни та підвищенням рівня 
життя людей. Саакашвілі в якийсь 
момент став неконтрольованим 
владою, в результаті чого і позбав-
лений громадянства. Це нагадує 
позбавлення громадянства в епоху 
Брежнєва радянських дисидентів.

Ще два роки тому, у 2015 році, 
Саакашвілі їздив та агітував за кан-
дидатів від БПП. У Чернігові агітував 
за провладного кандидата Березен-
ка, під час місцевих виборів агітував 
за міських голів. У другому турі, під 
час виборів житомирського міського 
голови, Саакашвілі приїздив та агі-
тував за Сергія Сухомлина. Тоді до 
Саакашвілі не було жодних претензій 
і усі документи були правильними. 
Однак, тільки-но ситуація змінилася, 
знайшлися обставини, щоб позбави-
ти Саакашвілі громадянства України.

Влада в Україні живе за прин-
ципом «друзям – усе, а ворогам – 
закон».

Це вже не перший випадок по-
літичної розправи. Якщо влада 
взялася будувати в країні диктатуру 
(залякати парламент, «зачистити» 
незалежні ЗМІ, перерозподілити біз-
нес, взяти під контроль громадські та 
антикорупційні організації), то кінець 
її вже близько.

Кожного разу в Європі шлях дик-
татури був приречений на поразку. 
Франко, Салазар, Чаушеску, Міло-
шевич – у кожного з них свій шлях 
з однаковим фіналом.

В Україні також був «легітимний», 
який хотів збудувати диктаторський 
режим. Створюючи Межигір’я, він, 
напевно, мріяв бути при владі вічно. 
Перебуваючи у Ростові, він, мож-
ливо, й зрозумів, що Україна – це 
не Росія, і тут не можна збудувати 
авторитарну та диктаторську країну.

Політична гра з позбавлення гро-
мадянства – це такий собі «пізній 
період радянського застою», в якому 
політичний маразм владної еліти 
хотів перемогти розум. Але схоже на 
те, що кінець цієї влади вже близько.

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

Житомирська прокуратура хоче 
повернути у власність міста греблю 
в районі «Паперової фабрики»

Алла Гетьман

Влада Житомира та 
прокуратура збира-
ються звернутися до 
суду з вимогою повер-
нути у власність міста 
греблю в районі «Па-
перової фабрики».

Встановлено, що на розгляді 
у Господарському суді Житомир-
ської області перебуває справа 
про банкрутство Підприємства 
Укоопспілки «Житомирська 
паперова фабрика». Про це 
повідомили 31 липня на прес-
конференції представників місь-
кої ради та місцевої прокуратури 
з питань захисту права територі-
альної громади на водоспускну 
греблю в місті Житомирі.

«Спільними зусиллями місь-
ка рада та місцева прокуратура 
відстоюють право територіальної 
громади на водоспускну греблю 
в місті Житомирі», – наголосив ди-
ректор юридичного департамен-

ту міської ради Євгеній Черниш.
Вивченням матеріалів даної 

справи виявлено порушення ви-
мог чинного законодавства під час 
реалізації водоспускної греблі в  
Житомирі. В 2016 році ліквіда-
тор фабрики, всупереч вимогам 
чинного законодавства, включила 
до ліквідаційної маси підприєм-
ства та в подальшому реалізува-
ла на аукціоні гідроспоруду, що 
ніколи не перебувала на балансі 
Житомирської паперової фабри-
ки. Крім того, під час підготовки 
матеріалів для пред’явлення по-
зовної заяви до суду місцевій про-
куратурі стало відомо, що спірна 
гідроспоруда перебуває на балансі 
у Житомирської міської ради.

«З метою збереження та за-
безпечення цільового викорис-
тання гідроспоруди та безпере-
шкодної роботи підприємств 
міста, діяльність яких залежить 
від нормального функціонування 
водоспускної греблі Житомир-
ською місцевою прокуратурою 
з метою захисту інтересів тери-
торіальної громади подано до 
Господарського суду Житомир-
ської області позовну заяву про 
визнання незаконними наказів 
ліквідатора Підприємства Укооп-

спілки «Житомирська паперова 
фабрика», визнання недійсними 
результатів аукціону, договорів 
купівлі-продажу гідроспоруди та 
витребування її на користь Жито-
мирської міської ради», – розпові-
ла прокурор Дарина Сороколат.

Крім того, Житомирською 
місцевою прокуратурою за-
безпечується процесуальне 
керівництво у кримінальному 
провадженні за фактом неналеж-
ного виконання своїх службових 

обов’язків ліквідатором Підпри-
ємства Укоопспілки «Житомир-
ська паперова фабрика», внаслі-
док чого завдано істотної шкоди 
інтересам громади міста, відпо-
відальність за яку передбачена 
ч. 1 ст. 364–1 КК України.

Наразі в ході досудового роз-
слідування на спірну гідроспо-
руду накладено арешт задля не-
допущення її пошкодження та 
відчуження. На даний момент 
досудове розслідування триває.

Дмитро Соколов

Відома бізнес-ву-
мен Житомира, влас-
ниця «Волни» Євгенія 
Волинець знову в епі-
центрі скандалу – 
в Інтернеті оприлюд-
нили відео, на якому 
жінка підняла руку 
на чужу дитину.

На сторінці користувача соц-
мережі Facebook Олександра Лог-
винчука 28 липня з’явилося відео, 
на якому власниця готельно-оздо-
ровчого комплексу «Волна» Єв-
генія Волинець відібрала скейт 
у підлітка й дала ляпаса на очах 
його товаришів.

«Як Волинець Євгенія Доро-
фіївна – місцева "олігарка" Жито-
мира виховує рукоприкладством 
дітей у п’яному стані та їздить за 
кермом», – прокоментував свою 
публікацію дописувач.

На відео видно, що жінка зви-
нувачує хлопця у перебуванні на 
її приватній території і псуванні 
сходів, а після попередження під-
літків, що ті викличуть поліцію, 
жінка сіла в авто і поїхала.

Протягом кількох днів відео 
розлетілося по всім новинним сай-
там Житомира, а саму публікацію 
в Facebook переглянули 140 тисяч 
користувачів, з них понад 3 тисячі 
прокоментували подію.

У прес-службі Головного 
управління нової поліції в Жито-
мирській області повідомили, що 
27 липня близько десятої вечора 
на службу 102 надійшло повідо-
млення від житомирянки про те, 
що водійка автомобіля Mercedes 
побила її сина та забрала його 
речі. На місце події виїжджали 
патрульні та слідчо-оперативна 
група Житомирського міськвід-
ділу. Розпочато кримінальне про-
вадження за ст. 296 «Хуліганство». 
Наразі йде слідство та з’ясовуються 
обставини події.

Журналісти «20 хвилин» неод-
норазово намагалися зв’язатися 
з Євгенією Волинець і взяти у неї ко-
ментар з приводу цієї події, проте 

на роботі жінку застати не вдалося, 
і коли вона буде – персонал не знає.

Тим часом це вже не перший 
раз, коли ім’я власниці готельно-
оздоровчого комплексу «Волна» 
згадують у пресі в негативному 
контексті – в жовтні 2015 року 
жінка вчинила напад на жур-
налістів під час зйомок сюжету 

про пожежу в комплексі. Тоді 
суд визнав жінку винною у пере-
шкоджанні законній професійній 
діяльності журналістів і в умис-
ному знищенні чи пошкодженні 
їх майна. Чи понесе Волинець від-
повідальність за рукоприкладство 
до чужої дитини – зможемо дізна-
тися вже незабаром.

Справою хлопця, якого побила 
власниця «волни», займається поліція
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Дмитро Соколов

Під час останньої 
сесії Житомирської 
облради 27 липня «епо-
пея» навколо дитячої 
бібліотеки «набрала 
нових обертів» – депу-
тати не проголосували 
за призначення дирек-
тора попри 26-річний 
досвід роботи на по-
саді та перемогу  
в конкурсі.

У позаминулому номері газети 
«20 хвилин» № 27 від 19 липня по-
точного року в статті «Бібліотечні 
пристрасті: хто очолив обласну 
дитячу бібліотеку?» ми описували 
кадрову ситуацію, котра склалася 
в цьому закладі. Нагадаємо, що 
справа стосувалася конкурсу на 
заміщення посади директора об-

ласної бібліотеки для дітей, який 
відбувся лише з другої спроби.

Тоді, у березні, на першому 
етапі виявилося, що конкурс лише 
з одним кандидатом – це «несер-
йозно». Принаймні, таку позицію 
висловив головуючий конкурсної 
комісії – заступник голови облас-
ної ради Максим Вілівчук. Мож-
ливо, тому в результаті таємного 
голосування єдиного кандидата – 
Ольгу Лепілкіну, котра з 1991 року 
обіймає посаду директора Жито-
мирської обласної бібліотеки для 
дітей – не підтримали, щоб дати 
ще один шанс усім бажаючим 
«позмагатися» за крісло дирек-
тора комунального підприємства.

У другому етапі конкурентом 
чинного директора стала Анна 
Антіпова, однак її документи не 
відповідали кваліфікаційним ви-
могам, і кандидата не допустили 
до участі в конкурсі. Більше того – 
жінка навіть на нього не з’явилася. 
В результаті Ольга Григорівна зно-
ву лишилася єдиним кандидатом, 
тож більшість членів конкурсної 
комісії погодили кандидатуру 
Лепілкіної на посаду директора 

обласної бібліотеки для дітей.
Того ж дня відбулися конкур-

си на посади керівників таких 
комунальних закладів обласної 
ради як «Обласна бібліотека для 
юнацтва», обласна універсальна 
наукова бібліотека ім. Олега Оль-
жича, Житомирський обласний 
центр народної творчості та ко-
мунальне підприємство «Берди-
чівське міжміське бюро технічної 
інвентаризації».

Здавалося б, усі пристрасті 
мали затихнути, і майбутнім ди-
ректорам лишилося б чекати сесії 
облради, котра приймає остаточ-
не рішення й голосує за призна-
чення. Але все сталося інакше.

У четвер, 27 липня під час 
12-ї сесії Житомирської облради 
депутати не підтримали проект 
рішення «Про призначення ди-
ректора обласної бібліотеки для 
дітей Житомирської обласної 
ради». «За» проголосували лише 
26 депутатів. Решту ж кандидатів 
на посади директорів інших під-
приємств обранці підтримали.

Після всіх вищеописаних по-
дій Ольга Лепілкіна зізналася, що 

не впевнена, чи подаватиме свою 
кандидатуру на конкурс ще раз.

«Не знаю, який резон подавати 
документи, коли вони так вчинили 
вдруге. Невже втретє подавати? 
Тим більше, конкурс я пройшла, 
професійна та гуманітарна комісії 
мою кандидатуру погодили», – ді-
литься директор.

У минулій публікації ми писа-
ли, що всі ці перипетії виглядають 
так, ніби обласна рада наполегли-

во намагається «протягнути» на 
цю посаду свого кандидата. І якщо 
враховувати досвід попередніх 
конкурсів, які показали, що бажа-
ючих очолити бібліотеку – обмаль 
(а єдиного досвідченого кандидата 
вперто усувають від посади), ви-
никає логічне питання – скільки 
часу шукатимуть нового дирек-
тора і яким він має бути, щоб за-
довольнити вибагливу комісію й 
депутатів?

Анастасія Кузьмич

Україна «урочисто» 
увійшла до вісімки 
країн із найменшими 
показниками вакцина-
ції серед дітей.

У цей же час, найкращий по-
казник планової вакцинації на 
Житомирщині – 47,7%, що створює 
сприятливі умови для спалахів ін-
фекційних захворювань.

За Календарем профілактичних 
щеплень дитина повинна отримати 
щеплення від гепатиту В, туберкульо-
зу, кору, паротиту, краснухи, дифте-
рії, правцю, кашлюку, поліомієліту та 
ХІБ-інфекції (гемофільної інфекції).

Крім того, кожні 10 років доросла 
людина повинна отримувати ще-
плення від дифтерії та правцю.

На жаль, у Житомирській об-
ласті показники охоплення щеплен-
нями населення за 1 півріччя 2017 
року надзвичайно низькі. За даними 
державної установи «Житомирський 
обласний лабораторний центр Мі-
ністерства охорони здоров’я», план 
вакцинації проти туберкульозу дітей 
до 1 року виконано лише на 21,5%, 
а старших 1 року – на 15,4%.

Проти поліомієліту зі 100% 
запланованих провакциновано 
24% дітей до року, 32,7% – ревак-
цинованих 18-місячних.

План вакцинації проти дифтерії, 
кашлюка та правця дітей до року 
виконано лише на 25,5%, старших 
1 року – на 28,6%, проти дифтерії та 
правця дітей 6 років – на 40,3%, стар-
ших 7 років – 29,6%. Обсяг ревакцина-
ції дорослого населення теж залишає 
бажати кращого – виконано на 17% 
від запланованого об’єму.

План вакцинації проти кору, 
краснухи та паротиту виконано на 
47,7%, дітей старших 7 років – на 
28,8%. Тобто, за інформацією Жи-
томирського обласного лаборатор-
ного центру МОЗ, в області склались 
сприятливі умови для виникнення 
спалахів інфекційних захворювань.

Пацієнтам слід наполягати 
на вакцинації і контролювати 
медиків, а місцевій владі – 
працювати з лікарнями

Виконавчий директор БФ «Паці-
єнти України», експерт Реанімацій-
ного пакету реформ Ольга Стефани-
шина розповідає:

«Рівень вакцинації в Україні дуже 
низький. За даними Всесвітньої орга-
нізації охорони здоров’я, Україна зна-
ходиться серед 8 країн з найгіршими 
показниками за рівнем вакцинації 

проти дифтерії-правця-кашлюку.
В Україні, як і в Центральноаф-

риканській Республіці, Республіці 
Чад, Екваторіальній Гвінеї, Нігерії, 
Сомалі, Південному Судані та Сирії, 
повний курс вакцинації пройшли 
менше 50% немовлят.

Загальносвітовий показник з 2010 
року – 86%. Для істотного зниження 
епідемій рівень вакцинації повинен 
бути не нижчим 90%», – пояснює 
експерт.

Що призвело до зниження 
рівня вакцинації в Україні?

За словами Ольги Стефаниши-
ної, останні десять років закупівлі 
вакцин постійно опинялися в центрі 
корупційних скандалів і «чорних» 
інформаційних кампаній, що знач-
но знизило рівень довіри населення.

«Ще до 2008 року рівень вак-
цинації дітей був досить високим. 
У 2008 році ЮНІСЕФ завіз в Україну 
певну кількість вакцин. Це одразу 
спричинило боротьбу зацікавлених 
у збереженні впливу на ринок компа-
ній, пов'язаних на той момент з вла-
дою. Проти вакцин ЮНІСЕФ була 
розгорнута негативна інформаційна 
кампанія. Рівень недовіри населення 
почав зростати, рівень вакцинації – 
знижуватися. Втім, на той момент 
він залишався достатньо високим – 
більше 70%».

У 2014 році відбулась Револю-
ції Гідності. Влада змінилась. А за-
купівлі вакцин знову опинилися 
у центрі скандалу.

«Новий міністр охорони здоров’я 
Олег Мусій не провів вчасно тендери 
по закупівлі вакцин у потрібному 
об’ємі. Тоді близько шести місяців 
у країні взагалі не було ніяких вак-
цин. Знову ж таки – це негативно 
вплинуло на рівень вакцинації, – 
ділиться Ольга Стефанишина. – 
У 2015 році Міністерство охорони 
здоров’я взяло курс на закупівлю 
вакцин через міжнародні організації. 
Але швидко перейти на новий фор-
мат закупівель не вдалося. Процес 
підготовки необхідних нормативно-
правових актів розтягнувся майже 
на вісім місяців, закупівлі вдалося 
розпочати із значним запізненням».

Експерт наголошує: вакцини – 
це товар, який не можна купити 
сьогодні на завтра. Їх виробництво 
займає півтора-два роки, міжна-
родні організації замовляють їх 
у виробників у чітко визначених 
об’ємах, і тому підхід «нам терміно-
во потрібно» тут не працює. Коли 
у 2015 році Україна почала замовля-
ли вакцини у ЮНІСЕФ, організація 
прогнозовано сказала, що зможе 
здійснити поставки лише за рік.

За словами Стефанишиної, на 
сьогодні ситуація із закупівлею та 
поставками вакцин стабілізувалася. 

Однак рівень вакцинації дітей про-
довжує залишатися досить низьким, 
також й через високий рівень недо-
віри людей та часті негативні інфор-
маційні кампанії.

Аби підвищити рівень 
вакцинації, потрібен  
комплекс заходів

«По-перше, місцеві органи вла-
ди повинні працювати з лікарня-
ми, розміщувати роз’яснювальну 
інформацію про те, чому вакци-
нація важлива.

По-друге, пацієнтам слід напо-
лягати на вакцинації і контролювати 
медиків. Потрібно розуміти, що на 
рівні лікарень вакцини – це джерело 
додаткового заробітку, вони можуть 
перепродаватися. У пацієнта є право 
наполягати на вакцинації.

По-третє, на державному рівні 
доцільним є перехід на довгостро-
кові контракти закупівель. Уже зараз 
нам потрібно замовляти вакцини 
на 2019 рік. Міжнародна практи-
ка полягає у тому, щоб укладати 
з ЮНІСЕФ контракт одразу на три 
роки наперед. Це дозволить налаго-
дити безперебійний процес поста-
вок вакцин до країни», – підсумувала 
Ольга Стефанишина.

Матеріа л п і д г о т ова но 
у рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»

вередливі депутати лишили Житомирську 
обласну дитячу бібліотеку без директора

В Україні катастрофічно 
низька кількість вакцинованих дітей
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Боротьба з монополістом: чи повернуть 
житомирянам гроші, які переплатили за газ?

Алла Гетьман

Судова тяганина міської 
влади з ПАТ «Житомиргаз» 
триває не перший місяць. 
Мерія прагне змусити моно-
поліста перерахувати містя-
нам платіжки за газ у бага-
топоверхівках, обладнаних 
будинковими лічильниками.

Однак, аби пришвидшити цей процес, 
міська влада пропонує житомирянам до-
лучитися до колективного позову до суду 
проти «Житомиргазу».

Про це журналістам під час прес-
конференції повідомив Житомирскький 
міський голова Сергій Сухомлин. Він каже, 
що ПАТ «Житомиргаз» використовує усі ме-
тоди, аби затягнути судовий процес.

«Впевнені, що встановлення лічильни-
ків ”Житомиргазом” було незаконним, і ми 
це доводимо. Вже є роз’яснення державної 
експертизи щодо даного питання, у нас до-
статньо сильна правова позиція. Але немає 
впевненості, коли суд прийме це рішення, 

адже облгаз будь-яким чином намагається 
затягнути судовий процес. Спочатку судом 
була призначена одна експертиза, потім дру-
га, втім результати облгаз не зовсім влашто-
вують, вони їх оскаржують і фактично йде 
затягування процесу. Тому у нас немає іншого 
виходу як звернутися до житомирян і сфор-
мувати колективний позов з приводу дій 
облгазу. І з допомогою ОСББ та мешканців 
міста звернутись до суду щодо перерахунку 
тих рахунків, які були виставлені житомиря-
нам», – розповів Сергій Сухомлин.

За словами міського голови, після його 
відеозвернення до мерії вже прийшли меш-
канці багатьох будинків зі скаргами та копі-
ями платіжок.

«Люди вже почали звертатися, приноси-
ти копії платіжок, ми також опрацьовуємо 
і свою базу. У нас буде відбуватися нарада 
з юристами з цього питання і, думаю, про-
тягом найближчого тижня ми подамо ко-
лективний позов від житомирян. Я ще раз 
звертаюсь до житомирян, які готові долучи-
тися до цього позову: приходьте до кабінету 
101, приносьте платіжки, залишайте свої дані 
для того, щоб ми змогли і від вашого імені 
подати цей колективний позов », – наголосив 
очільник міста Сергій Сухомлин.

Встановивши групи приладів обліку газу 
на будинки, облгаз весь об’єм газу, який на-
дійшов до будинку, рівномірно ділить між 

усіма мешканцями будинку. Квартири, де 
встановлено індивідуальне опалення, ПАТ 
«Житомиргаз» не враховує.

«У мене в руках платіжка, яку надала нам 
родина пенсіонерів. До встановлення прибу-
динкового лічильника вони використовували 
14 куб. м газу. Вже після встановлення цього 
лічильника платіжка прийшла на 107 куб. 
м газу. Ці випадки мають масовий характер. 
Міська влада не дозволить монополісту у та-
кий спосіб наживатися на житомирянах», – 
наголосив Сергій Сухомлин.

Своєю чергою, житомиряни вимагають 
справедливості, обурюючись кажуть, що вза-
галі незрозуміло, за яким методом облгаз 
розподіляє спожиті кубометри газу між 

мешканцями будинку.
«Яким чином облгаз знімає покази лі-

чильника та розподіляє між мешканцями, 
нам невідомо. Але після того, як встановили 
такий лічильник, у нас різко зросли борги за 
газ. Люди невдоволені, постійно приносять 
скарги із копіями своїх ”захмарних” платіжок, 
тому ми повністю підтримуємо цей позов», – 
поскаржилася голова ОСББ «Автоном-69» 
Лариса Яременко.

Нагадуємо, такими приладами обліку 
вже було обладнано 139 багатоповерхівок 
Житомира. Міською радою на кожен вста-
новлений лічильник газу ПАТ «Житомир-
газом» було накладено штраф у розмірі 
280 тисяч гривень.

Житомирянам розповіли 
про шляхи зараження гепатитом С 
і запропонували пройти експрес-перевірку

Анастасія Кузьмич

До Всесвітнього дня 
боротьби з гепатитом 
28 липня у Житоми-
рі кожен бажаючий 
мав нагоду пройти 
експрес-тест і переві-
ритись на наявність 
інфекції в організмі.

На розі вулиць Михайлівської 
і Лятошинського у п’ятницю, 
28 липня протягом двох годин 
кожен бажаючий міг за 10 хви-
лин перевірити себе на наявність 
в організмі інфекції гепатиту С. Як 
розповів директор Громадської 
організації «Перспектива» Олексій 
Котвицький, ця акція проводить-
ся щороку, а її мета – інформуван-
ня населення щодо можливості 
пройти тестування і врятуватися, 
адже сьогодні гепатит – дуже роз-
повсюджена хвороба, але усе ж ви-
ліковна. Нині в Україні з’явилося 
лікування препаратами прямої 
дії, яке триває 12 тижнів.

Інфекціоніст Житомирського 

обласного центру профілактики 
та боротьби зі СНІДом, лікар ви-
щої категорії Олена Кульченко роз-
повіла як проходить процедура 
тестування:

«Це називається “швидкий 
тест”. У плашечці знаходиться 
рідина, яка містить антитіла ге-
патиту. Якщо у людини є проб-
леми – кров взаємодіє з рідиною 
і висвітлюється результат – дві 
смужки, – пояснює лікар. – Якщо 
людина отримала позитивний ре-
зультат, необхідно, аби вона зверну-
лася до лікаря-інфекціоніста або до 
терапевта, який призначить повне 
обстеження».

За словами Олени Кульченко, 
наявність антитіл – один з проявів 
наявності інфекції в організмі. Це 
може свідчити про те, що або лю-
дина перенесла інфекцію й оду-
жала після неї, або ж може бути, 
що людина має активний, гострий 
або хронічний гепатит.

«Найчастіше – хронічний, 
оскільки антитіла з’являються 
за 3–6 місяців після виникнення 
гострого процесу, а гострий про-
цес при вірусному гепатиті лише 
у 15% випадків має гостру стадію. 
Оскільки хвороба протікає “тихо”, 
люди не знають, що мають інфек-
цію гепатиту. Часто це з’ясовується 

пізно, на стадії хронічного гепатиту 
чи цирозу печінки», – наголошує 
лікар-інфекціоніст.

Олена Кульченко пояснила, що 
основний шлях передачі гепатиту 
С – парентеральний, тобто коли 
відбувається контакт із зараженою 
кров’ю. «Це буває при переливанні 
крові (але нині вся донорська кров 
перевіряється, тому останні роки 
ймовірність такого зараження зве-
дена до нуля), якщо люди прийма-
ють наркотичні засоби і користу-
ються багаторазовими шприцами, 
або ж у манікюрних і педикюрних 
салонах, салонах тату, де нехтують 
правильною обробкою інструмен-
тів, – ділиться лікар. – Тому багато 
людей, маючи гепатит С, навіть 
не знають про це, оскільки рідко 
мають гостру інфекцію».

«На офіційному обліку в Жито-
мирській області стоїть 1 010 осіб, 
з яких 102 вже отримали лікуван-
ня», – ділиться регіональний ко-
ординатор Альянсу громадського 
здоров’я з питань вірусних гепа-
титів Житомирської області Юрій 
Боровий. Експерт розповів, що по 
Україні загальна статистика не ве-
деться, але моніторинг показує, що 
рівень інфекціонування населення 
становить від 3 до 7%, що по оцін-
кам складає 4–12 млн осіб, біль-

шість з яких навіть не знають, що 
мають таке захворювання. У зону 
ризику потрапляють навіть ті, хто 
відвідував стоматологічні кабінети, 
манікюрні салони, робив тату чи 
пірсинги.

Команда «20 хвилин» цього дня 
теж долучилися до акції й переві-
рились на наявність вірусу гепати-
ту С в крові. Результати всіх жур-
налістів – негативні, тобто антитіл 
не виявили. Однак сумним спосте-
реженням стало те, що більшість 
житомирян, які проходили повз 

пересувну лабораторію, проігно-
рували заклики волонтерів пройти 
експрес-тест, мотивуючи це тим, 
що проблема їх не стосується. Про-
тягом двох годин кількість добро-
вольців склала близько 30 осіб, що 
може свідчити не лише про байду-
жість містян до власного здоров’я, 
а й про низьку обізнаність укра-
їнців про шляхи зараження цією 
небезпечною хворобою. Адже, як 
неодноразово наголосили лікарі 
та волонтери, в зоні ризику може 
опинитися кожен.
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Продати не можна залишити. 
Де варто поставити кому?

Підписавши Уго-
ду про Асоціацію 
з ЄС, Україна взяла 
на себе зобов’язання 
здійснити ринкові 
реформи. Тож для 
подальшої інтеграції 
у європейський еко-
номічний простір 
наша держава має 
виконати домашнє 
завдання – провести 
ефективну привати-
зацію.

Центр громадського моні-
торингу та контролю дослідив, 
коли має початись «велике роз-
державлення» і які переваги та 
недоліки воно передбачає.

Навіщо Україні  
нова хвиля приватизації?

Згідно з даними Міністер-
ства економічного розвитку 
і торгівлі, в Україні налічується 
майже 3,5 тисячі державних під-
приємств, з яких реально пра-
цює лише 51%. Водночас у єв-
ропейських країнах державна 
власність скоріше виняток. Для 
порівняння, у сусідній Польщі 
під прямим контролем держави 
працює тільки 41 підприємство.

На думку замміністра Мін-
економрозвитку Максима Нефьо-
дова, Україна вже давно не може 
ефективно управляти тисячами 
підприємств, ледве втримуючи 
величезний баласт неефективних 
і неприбуткових компаній. До 
того ж, за підрахунками МЕРТ, 
українські державні підприєм-
ства в 2012–2015 роках сумарно 
отримали 200 млрд грн збитків.

«Сумно підписувати фінп-
лани, де середня зарплата – 
мінімалка, інвестицій не пла-
нується, надій немає. При 
цьому популісти кричать – не 
можна нічого продавати, тре-
ба і далі тягнути гроші з ки-
шень платників податків», – 
зазначає замміністра.

І справді, думки з приводу 
приватизації розділились: час-
тина експертів вважає, що про-
даж збиткових об’єктів має роз-
вантажити державний бюджет, 
інші вважають приватизацію 
в умовах війни недоцільною. Од-
нак більшість погоджується, що 
наразі держава не є ефективним 
власником, і приплив інвести-
цій в Україну просто життєво 
необхідний.

Просто, швидко, 
прибутково

За планам українського 
уряду, нова хвиля приватизації 
державного майна повинна роз-
початись вже цього року. Однак 
цьому має передувати ухвален-
ня оновленого законодавства, 
яке значно спростить процедуру 
продажу державних активів. На 
початку липня Кабмін схвалив 
відповідний законопроект та 
направив його на розгляд На-
ціональної ради реформ при 
Президенті України.

«Останній раз законодавство 
про приватизацію змінювалося 
10 років тому. При всій повазі 
до законодавців, процес при-
ватизації потрібно адаптувати 
до сучасних умов», – нарікає ви-
конувач обов’язків глави Фон-
ду державного майна Дмитро 
Парфененко.

Згідно з текстом нового за-
кону, об’єкти приватизації поді-
лять на два типи – великі і малі. 
Замість п’яти бюрократичних 
процедур тепер буде два про-
стих кроки – аукціон і викуп. 
Великі підприємства планують 
продавати винятково під нагля-
дом кваліфікованих експертів, 
а малі – через електронну плат-
форму ProZorro. Окрім того, поки 
в країні буде проходити судова 
реформа, на процес приватиза-
ції в Україні будуть поширюва-
тися норми англійського права. 
На думку експертів, ця норма 
додасть іноземним інвесторам 
впевненості та дозволить гаран-
тувати безпеку вкладених коштів.

Крім того, ключовим еле-
ментом приватизації повинно 
стати залучення так званих 
«інвестиційних радників» – цю 
функцію виконуватимуть великі 
міжнародні інвестиційні банки, 
які подбають про те, щоб серед 
покупців була конкуренція.

«План приватизації не буде 
виконано, якщо не буде змінено 
підхід. Насамперед до процесу 
приватизації з самого початку 
необхідно залучати досвідчених 
закордонних радників, які б до-
помагали керувати процесом і до-
сягати успіху», – вважає співголо-
ва стратегічної групи підтримки 
реформ в Україні Іван Міклош.

Варто зазначити, що зміни 
торкнуться не лише процедури 
продажів, а й кола потенційних 
інвесторів. Згідно з новими нор-
мами, до приватизації не будуть 
допущені особи, пов’язані з кра-
їною-агресором. Обмеження 
щодо участі російського капі-
талу вже підтримав Президент 
України Петро Порошенко.

«Думаю, що ми повинні про-
довжити процес проведення 
прозорих і ефективних конкур-
сів з приватизації, але обмежити 
участь бенефіціарів, що мають 
російське походження», – під-
креслив глава держави.

Що та кому  
планують продати?

Приватизація в Україні по-
кликана не тільки залучити 
інвесторів, значно важливі-
ше – знищити корупцію, яка 
надзвичайно поширена в сфері 
управління державними підпри-
ємствами. Експерти стверджу-
ють, що масштабна приватизація 
в очах західних інвесторів буде 
вагомим доказом кардиналь-
них змін в Україні. Окрім під-
вищення міжнародного іміджу, 
приватизація матиме безумовні 
економічні зиски. Міністерство 
економічного розвитку і торгівлі 
вже розрахувало, що, виставив-
ши на продаж 893 збиткові ком-
панії, держава може отримати 
до бюджету понад 17,1 млрд грн.

Також, згідно з новою концеп-
цією приватизації, 359 об’єктів 
передадуть у концесію, яка до-
зволить осучаснити державні під-

приємства за рахунок іноземних 
інвесторів. Концесія передбачає 
передачу об’єктів у довгостроко-
ве користування в приватні руки. 
Підприємець виконує умови 
з утримання та вдосконалення, 
а по закінченні договору об’єкт 
залишається у державній власнос-
ті. Такий механізм дозволяє заро-
бити і державі, і приватному під-
приємцю. Передати у концесію 
планують міжнародні аеропорти 
«Бориспіль» і «Львів» ім. Данила 
Галицького, лісгоспи і низку ін-
ших підприємств під контролем 
Державного агентства лісових ре-
сурсів, а також регіональні служби 
автомобільних доріг.

Враховуючи те, що більше 
ніж третина державних під-
приємств є збитковими, велику 
групу компаній очікує закрит-
тя. Відповідно до нового плану 
приватизації, у найближчі три 
роки 1255 об’єктів держвласності 
повинні бути реорганізовані або 
ліквідовані.

У державній власності повин-
ні залишитися лише 15 страте-
гічних державних підприємств, 
зокрема, «Укрзалізниця», «Ук-
рпошта» і «Нафтогаз України». 
Окрім того, держава і надалі не-
стиме відповідальність за 363 

важливих державних об’єкти, 
зокрема «Енергоринок». Ще 559 
підприємств розміщені на оку-
пованих територіях Донбасу та 
в анексованому Криму. І хоча 
наразі до них доступу немає, 
вони залишаються власністю 
української держави.

На думку екс-члена Націо-
нальної ради реформ Валерія 
Пекара, головною помилкою по-
передніх, невдалих етапів при-
ватизації були спроби передати 
у приватну власність найбільш 
привабливі об’єкти державної 
власності. Натомість пропонована 
нова стратегія, за його словами, 
полягає у тому, щоб продавати 
те, що державі не потрібно.

«Приватизація – це не лише 
розвантаження держави від не-
властивих їй завдань управління 
майном. Це також подолання 
радянської спадщини і в голо-
вах, і в документах, і, як то ка-
жуть, «на місцевості», у верстата. 
Це шанс створити нові робочі 
місця, збільшити податкові 
надходження тощо. Це сигнал, 
що країна готова до інвестицій, 
готова зробити наступний крок 
від закритої пострадянської олі-
гархічної до відкритої економі-
ки», – запевняє Валерій Пекар.
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Українські продукти – 
європейська якість: 
як держава контролюватиме 
безпечність харчів

Початок літа 
в Україні видався 
багатим на випадки 
масових отруєнь у за-
кладах громадського 
харчування.

На початку липня 39 осіб по-
трапили до лікарні після того 
як посмакували суші в одному 
з ресторанів Києва, а з різницею 
у кілька тижнів три десятки ді-
тей потруїлися в санаторії у Бер-
дянську. Такі епізоди свідчать 
про недосконалість державного 
контролю за якістю та безпекою 
продуктів в Україні. Докорінно 
змінити ситуацію покликаний 
новий закон. Чого слід очікувати 
споживачам і до чого готуватися 
виробникам?

Легше бізнесу –  
гірше здоров’ю?

За інформацією Держпрод-
споживслужби у 2015–2016 рр. 
в Україні було зафіксовано 243 
випадки масових отруєнь та го-
стрих кишкових інфекцій, під час 
яких постраждали 4426 осіб, із 
них 2051 – це малеча та підлітки.

«Торік зареєстровано найбіль-
шу кількість спалахів за останні 
15 років та найвищу кількість по-
страждалих осіб, зокрема серед 
дітей», – розповідає начальник 
Управління державного нагляду 
за дотриманням санітарного за-
конодавства Держпродспожив-
служби Алла Григоренко.

Експерти вбачають погіршен-
ня санітарно-епідемічної ситуа-
ції у процесах дерегуляції. Влада 
скасувала оформлення низки до-
кументів, щоб спростити умови 
ведення бізнесу та поліпшити 
інвестиційний клімат в Україні. 
Однак такі дії, крім позитивних 
наслідків, мали ще й негативні: 
лібералізацію скористалися не-
добросовісні виробники та про-
давці, які нехтують умовами ви-
робництва та обігу продукції.

«Насамперед це пов’язано 
з безвідповідальним ставленням 
власників закладів громадського 
харчування до безпечності тієї 
продукції, яку вони реалізову-
ють», – зазначає Олег Когут, за-
ступник керівника Львівського 

обласного лабораторного центру.
До того ж з 2014 року діє мора-

торій на перевірки суб’єктів мало-
го та середнього бізнесу, а вели-
кі підприємства дізнаються про 
приїзд інспекторів заздалегідь. 
Відсутність перевірок мало чим 
допомогла бізнесменам, які праг-
нуть постачати харчі до Євросою-
зу, оскільки нерідко вони змушені 
були самостійно запрошувати 
інспекторів та незалежних ауди-
торів для підтвердження якості 
та безпечності товарів. Відтак по-
стало питання про вдосконалення 
чинного законодавства.

«Якщо ми хочемо, щоб екс-
порт до ЄС зростав і надалі – тре-
ба посилювати наш внутрішній 
і зовнішній контроль за харчовою 
продукцією», – зазначає Тарас Ви-
соцький, генеральний директор 
Асоціації «Український клуб 
аграрного бізнесу».

Крок у Європу
Після підписання угоди про 

Асоціацію з ЄС наша держава 
почала процес переходу на 
європейські стандарти, де ви-
моги до харчових продуктів – 
надзвичайно високі. Одним із 
євроінтеграційних документів 
у цій сфері став закон «Про дер-
жавний контроль за дотриман-
ням законодавства про харчові 
продукти, корми, побічні про-
дукти тваринного походжен-
ня, здоров’я та благополуччя 
тварин», який набуде чинності 
у квітні 2018 року. Стільки часу 
необхідно для підготовчої ро-
боти: для повноцінного впрова-
дження нової системи необхідно 
ухвалити понад 40 підзаконних 
актів. У липні Петро Порошен-
ко поставив свій підпис під до-
кументом, тож робота у цьому 
напрямку вже розпочалася.

«Підписання Президентом 
закону є нашою значною пе-
ремогою та важливим етапом 
в адаптації українського законо-
давства до європейських норм 
та стандартів. Його реалізація 
дозволить ефективно здійсню-
вати державний контроль у сфері 
безпечності та якості харчових 
продуктів за європейськими за-
садами», – наголошує заступник 
міністра аграрної політики та 
продовольства України з питань 
євроінтеграції Ольга Трофимцева.

За новими правилами функ-
ції з організації та проведення 
перевірок остаточно передаються 
до єдиної державної установи – 
Держпродспоживслужби. Рані-
ше вона не могла робити цього 
без погодження з Мінагрополі-
тики, що створювало додаткові 
труднощі та збільшувало час ре-
агування на звернення та скарги 
громадян, а недобросовісні під-
приємці тим часом продовжу-
вали працювати. Тепер дублю-
вання функцій між державними 
органами буде усунене.

Революційним є також за-
провадження ризик-орієнтова-
ного підходу до перевірок. Це 
означає, що чим нижчий рівень 
ризику, який становить продук-
ція та діяльність конкретного 
підприємства, тим із меншою 
частотою компетентний орган 
його перевірятиме. До висо-
кого рівня ризику належать 
виробники та продавці м’яса, 
молока, яєць, риби, до низь-
кого – хлібобулочних виробів, 
олії, соків тощо. Також рідше 
зустрічатимуть інспекторів сум-
лінні підприємці, які успішно 
пройшли попередні перевірки 
і щодо яких немає скарг.

Ще однією вкрай важливою 
нормою є право інспектора Держ-
продспоживслужби використо-
вувати аудіо- та відеозйомку під 
час роботи, а також зупиняти не-
безпечне виробництво на строк 
до 10 днів без рішення суду. Це 
дасть змогу швидко спинити по-
тік харчів, що загрожують лю-
дям. Результати усіх інспекцій 
з’являтимуться на сайті служби, 
що дозволить досягнути макси-
мальної прозорості процедури.

Чи постраждають 
підприємці?

Новий закон викликає побою-
вання в українських виробників, 
втім, фахівці запевняють, що під-
став для цього немає. За словами 
експертів, нова система створює 
достатньо лояльні умови для ро-
боти бізнесу.

«Перевірка здійснювати-
меться без попередження, але 
відповідно до затвердженого 
вичерпного – тобто заздалегідь 
відомого оператору ринку – пе-
реліку питань. Нового підходу 

варто побоюватися лише тим, 
хто не приділяє належної уваги 
безпечності харчових продуктів, 
їх перевірятимуть частіше», – 
говорить заступник керівника 
проекту ЄС «Вдосконалення 
системи контролю безпечності 
харчових продуктів в Україні» 
Яна Добідовська.

Також законотворці приділи-
ли увагу боротьбі з корупцією: 
запроваджується громадський 
нагляд над Держпродспожив-
службою, а один і той самий 
інспектор не зможе двічі по-
спіль перевіряти підприємство. 
До того ж вводиться механізм 
відшкодування збитків у разі 

неправомірних дій або рішень 
держінспекторів. Під час забору 
зразків продукції для лаборатор-
них досліджень держава також 
оплачуватиме вартість одного та-
кого зразка, а виробник отримає 
другий зразок – для паралельної 
незалежної експертизи.

За словам міністра аграр-
ної політики та продовольства 
України Тараса Кутового, завдяки 
цьому закону виробникам укра-
їнської продукції буде набагато 
простіше вийти на закордонні 
ринки. А українці отримають 
можливість купувати харчові 
продукти з європейським рівнем 
безпечності.
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Хто має право 
на безоплатну вторинну 
правову допомогу?

Безоплатна вторинна право-
ва допомога – це вид держав-
ної гарантії, що полягає у ство-
ренні рівних можливостей для 
доступу осіб до правосуддя.

Види правових послуг: захист; 
здійснення представництва інтер-
есів осіб у судах, інших держав-
них органах, органах місцевого 
самоврядування, перед іншими 
особами; складання документів 
процесуального характеру.

Хто має право на безоплатну 
вторинну правову допомогу?

– діти-сироти, діти, позбавлені 
батьківського піклування, діти, які 
перебувають у складних життєвих 
обставинах, діти, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів;

– ветерани війни та особи, 
на яких поширюється дія Закону 
України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального за-
хисту», особи, які мають особливі 
заслуги та особливі трудові заслу-
ги перед Батьківщиною, особи, 
які належать до числа жертв на-
цистських переслідувань;

– особи, середньомісячний 
дохід, яких не перевищує двох 
розмірів прожиткового мінімуму;

– особи з інвалідністю, які 
отримують пенсію або допомогу, 
що призначається замість пенсії, 
у розмірі, що не перевищує двох 
прожиткових мінімумів для не-
працездатних осіб;

– внутрішньо переміщені осо-
би, особи, які претендують на вста-
новлення статусу ВПО;

– особи, до яких застосовано 
адміністративне затримання;

– особи, до яких застосовано 
адміністративний арешт;

– особи, які відповідно до по-
ложень кримінального процесу-
ального законодавства вважаються 
затриманими;

– інші категорії громадян відпо-
відно до ст. 14 Закону України «Про 
безоплатну правову допомогу».

куди звертатися для отри-
мання безоплатної вторинної 
правової допомоги?

Єдиний телефонний номер сис-
теми безоплатної правової допо-
моги: 0-800-213-103

Житомирський місцевий центр 
з надання БВПД: м. Житомир, вул. 
Гагаріна, 47, тел.: (0412) 43-01-76

Бердичівський місцевий центр 
з надання БВПД: м. Бердичів, 
вул. Чорновола, 9, тел.: (04143) 
4-14-42

Коростенський місцевий 
центр з надання БВПД: м. Корос-
тень, вул. Сосновського, 28-Г,  
тел.: (04142) 5-09-45,49

Новоград-Волинський місцевий 
центр з надання БВПД: м. Ново-
град-Волинський, вул. Івана Фран-
ка, 31-А, тел.:(04141) 2-15-82

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

КолонКа

У Чернівцях 
17–23 липня від-
бувся чемпіонат 
України з боксу 
серед юніорів.

Роман Маркарян 2001 
року народження з міста 
Бердичева (вагова кате-
горія 60 кг), провівши 5 
боїв, посів І місце.

Слід зауважити, що 
ця перемога не є пер-
шою для Романа, адже 
він – дворазовий чемпіон 
України серед юніорів у 2014 та 
2015 роках, а також є переможцем 

міжнародного турніру в Тбілісі 
(Грузія) у 2017 році.

Одна золота та дві 
бронзові медалі – 
такий здобуток жи-
томирської команди 
«Salsa Dragonboat» 
на Чемпіонаті Єв-
ропи з веслування 
на човнах-драко-
нах, який відбувся 
у Франції.

У перший же день змагань жи-
томиряни вибороли титул чем-
піонів Європи, вигравши гонку 
в міксі на 2000 метрів. На цій же 
дистанції у класі «premier open» 
«Сальса» була третьою.

Ще одну бронзу наша коман-
да виграла в класі «open» на двох-
сотметрівці. Житомирські веслу-
вальники потрапили до трійки 
кращих у запеклій боротьбі серед 
13 команд із Німеччини, Угор-
щини, Росії, Чехії, Нідерландів, 
Швейцарії, Іспанії та ін.

У матчі 3 туру  
ІІ ліги України з фут-
болу житомирський 
ФК «Полісся» в Івано-
Франківську посту-
пився місцевому  
ФК «Прикарпаття» 
з рахунком 0:2.

Перший гол житомиряни 
пропустили на початку 1 тайму. 
Після подачі кутового м’яч влетів 
прямо у ворота. А в другому тай-
мі господарі збільшили перевагу 
до 2:0. Обидва голи забив фран-
ківець Роман Кузьмін.

ІІ ліга України, група А 3 тур, 
31 липня 2017

ФК «Прикарпаття» (Івано-
Франківськ) – ФК Полісся (Жито-
мир) – 2:0 (1:0)

Голи: Кузьмін, 13, 81
«Прикарпаття»: 26. Вульчин, 27. 

Бочкур, 22. Януш (11. Оринчак, 67), 
14. Дербах, 9. Худоб’як (Дитко, 80), 5. 
Приймак, 4. Громоляк, 10. Веприк 
(6. Бойко, 62), 15. Яневич, 7. Комар 
(23. Гуменюк, 86), 20. Кузьмин.

Головний тренер: Володимир 
Ковалюк.

«Полісся»: 12. Школьний, 
6. Кузнєцов, 9. Охріменко, 19. 
Оніщук, 20. Куделькін (21. Роз-
патнюк, 88) 4. Михайленко, 11. 
Зайнчовський, 18. Чаус, 10. Олек-
сієнко, 8. Миколаюк 27. Михайлюк  
(23. Самотуха, 65)

Головний тренер: Ігор Ле-
вицький.

Протягом 2017–2018 
навчальних років 
міська рада планує 
впровадити факуль-
тативні заняття з ша-
хів для школярів і 
старших дошкільнят 
у навчально-виховних 
закладах міста.

Відповідно готується спіль-
ний проект програми міського 
управління освіти та ДЮСШ № 1 
із розвитку дитячого шахового 
спорту у НВЗ.

«Шахи – один із інструментів 
інтелектуального розвитку ди-
тини, розширення мислення та 
свідомості. Із розряду захоплен-
ня вони вже давно стали видом 
спорту, який тренує мозок. Ідея 
полягає у тому, що гра у шахи 
буде доступна абсолютно всім 
дітям, зможе створити новий 
простір для проведення вільно-
го часу, сприятиме підвищенню 

загального інтелектуального рів-
ня дітей. Особливо обдаровані та 
зацікавлені у цьому виді спорту 
діти зможуть продовжити на-
вчання і підвищувати свій рівень 
із професіоналами – у спортивній 
школі», – наголосив Матвій Хренов, 
заступник міського голови.

Програма має на меті навчи-
ти дітей азам шахового спорту, 
вивчення основ стратегії. Крім 
того, заняття шахами сприяють 
гармонійному всебічному розвит-
ку особистості, розвитку уваги та 
аналітичного мислення.

Планується, що на факульта-
тивних заняттях дітей навчати-
муть базовим поняттям та основ- 
ним правилам гри, стратегії. 
Юні шахісти братимуть участь 
у турнірах різного рівня. Діти, які 
захопляться і виявлять особли-
ву схильність і талант до шахів, 
зможуть продовжити заняття 
у спортивній школі або профе-
сійних клубах.

Попередньо очікується, що 
стартуватиме проект впродовж 
2017–2018 років. Сама програма 
розрахована до 2020 року.

роман маркарян – 
чемпіон України з боксу 
серед юніорів

У школах Житомира хочуть 
впровадити факультативні 
заняття з шахів

веслувальники 
на «драконах» виграли 
чемпіонат Європи

Житомирське «Полісся» 
програє у івано-Франківську
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Хоч і парадоксаль-
но звучить, нинішня 
медична реформа 
має більше стосунку 
до економіки, ніж до 
медицини. Як тільки 
в галузі з’являться ре-
альні оплати за медич-
ні послуги, з’явиться 
і стимул для лікарів 
працювати, і конку-
ренція за пацієнта.

Привабливість доходів на первин-
ці означає, що й вимоги до сімейної 
медицини будуть дещо інші. У ми-
нулому залишаться лікарі, які від 
усіх хвороб призначали «льодяники 
з шавлією», не витримають конку-
ренції й ті, хто не вважає за потрібне 
ввічливо і спокійно пояснити паці-

єнту все про хворобу і призначення. 
Пацієнти своїм вибором самі відре-
гулюють, кому бути лікарем, а кому 
подумати про іншу професію.

Винахідлива трійця козаків з ле-
гендарного мультфільму «Як коза-
ки…» розібралася, чого очікувати 
від сімейних лікарів на первинному 
рівні надання медичної допомоги.

Як ми вже писали (в № 21 від 
7 червня «Нові серії легендарного 
мультфільму: ”Як козаки медицину 
випробовували”»), у 2017 славетна 
трійця козаків з легендарного муль-
тфільму «Як козаки…» Грай, Око та 
Тур випробують на собі все нове, що 
запроваджується в сучасній укра-
їнській системі охорони здоров’я.

Серія інфографік «Як козаки 
медицину випробовували» – час-
тина комунікаційної кампанії 
проекту «Програма комунікації 
реформ в Україні», покликаної 
привернути увагу ши-
рокої громадськості до 
змін у медицині.

Уже більше року 
українці живуть 
в умовах високих, на-
ближених до ринко-
вих, цін на газ.

Зараз так
З травня 2016 року вступила 

в дію постанова Уряду щодо прода-
жу природного газу для населення 
за єдиною ціною 6 879 гривень за 
тис. куб м. Ця ціна враховує ПДВ, 
витрати на транспортування та всі 
інші видатки. Сьогодні можна про-
аналізувати, наскільки таке рішення 
було вдалим для Уряду і як високі 
ціни на газ вплинули на споживан-
ня і загальний добробут населення.

Було так
Донедавна Україна була одні-

єю з небагатьох країн Європи, що 
практикували субсидування цін на 
газ для населення. Однак усі наші 
західні сусіди завершили процес 
переходу до ринкових цін на газ для 
населення ще наприкінці 90-х років. 
Ціну на газ визначає ринок, і вона 
може суттєво коливатися.

Наприклад, починаючи з 2014 
року ринкові ціни на газ в Євро-
пі, слідом за нафтою, знизилися 
майже вдвічі. Для України ж на-
впаки, ціна на газ для населення 

завжди було питанням політич-
ним. Дебати навколо цін на газ були 
обов’язковим атрибутом кожної 
виборчої кампанії. Через дешевий 
газ політичні еліти «купували» ло-
яльність виборців.

Однак така «щедрість» дорого 
обходилася державі. Так званий 
«дешевий газ» для населення – це 
газ, що видобувається державною 
компанією «Укргазвидобування». 
Компанія багато років поспіль була 
змушена продавати газ за мізерни-
ми цінами на догоду політичній 
кон’юнктурі. В той час коли Україна 
купувала газ у Росії по $350–400 за 
тис. куб м, «Укргазвидобування» 

продавало газ по 349 грн (без ПДВ). 
Таким чином Україна фінансувала 
розвиток видобутку в Росії, а вітчиз-
няна галузь була катастрофічно не-
дофінансована. «Укргазвидобуван-
ня» не мало можливості купувати 
обладнання та матеріали, компанія 
опинилася в глибокій кризі. Люди 
втрачали роботу в Україні, шукаю-
чи заробітків в Сибіру.

Зламані корупційні схеми
Постійне субсидування низьких 

цін призвело до створення різно-
манітних корупційних схем. Так, 
ще кілька років тому обсяги спожи-
вання газу населенням становили 

близько 20 млрд куб м на рік. При 
цьому «Укргазвидобування» забез-
печувала лише 13 млрд куб м, а ре-
шту газу треба було імпортувати. 
Тобто, НАК «Нафтогаз України» 
купував 7 млрд куб м імпортного 
газу за високими цінами і постачав 
за низькою ціною населенню. Після 
цього збитки «Нафтогазу» компен-
сувалися з Державного бюджету. 
Враховуючи низький рівень обліку 
газу, можливості для завищення 
сум компенсацій були колосальні.

Інший шлях для створення ко-
рупційних схем – це закупівля газу 
за цінами для населення, а згодом 
перепродаж ресурсу для промис-
лових підприємств за ринковою 
ціною. Тепер, коли ціна для насе-
лення наближена до ринкової ціни, 
можливостей для маніпуляцій ста-
ло значно менше.

Непрості рішення
Усі ми пам’ятаємо, що підви-

щення ціни відбувалося поступово. 
Спочатку на період опалювального 
сезону 2015–2016 рр. Кабміном було 
встановлено так звану «соціальну 
норму» в обсязі 1 200 куб м за ціною 
3 600 гривень за тис. куб м. Ця ціна 
була вдвічі нижче за ринкову. Од-
нак по закінченню опалювального 
сезону ціна на газ зросла.

У політичному аспекті рішення 
Кабміну підвищити ціни для на-
селення до ринкових далося непро-

сто. Політичні опоненти доклали 
багато зусиль для дискредитації 
ринкового підходу. Тим не менше, 
серйозних загроз вдалося уникну-
ти. У тому числі, це сталося завдяки 
впровадженню субсидій для непла-
тоспроможних верств населення. 
Важливим наслідком високих цін 
стало подальше скорочення спожи-
вання газу, однак тут роль зіграло 
і впровадження ініціатив держави, 
спрямованих на енергоефективність.

Нові виклики
Не дивлячись на серйозні до-

сягнення в реформуванні газово-
го ринку, ще залишається багато 
складнощів. Сьогодні на ринку 
постачання газу відсутня конку-
ренція, а бажаючих постачати газ 
для населення нема. Газ для насе-
лення продається не набагато, але 
дешевше ніж для промисловості, 
а обсяги споживання середнім гос-
подарством набагато менші. Більш 
того, половина всього газу для на-
селення покривається за рахунок 
державних субсидій. Звичайно, за 
таких умов сподіватися на розви-
ток газового ринку складно. Тіль-
ки подальша лібералізація газо-
вого ринку та суттєве збільшення 
власного видобутку сприятимуть 
встановленню по-справжньому 
ринкової ціни на газ для 
населення. І це має бути 
прозора і зрозуміла ціна.

Як герої мультфільму «Як козаки…» 
сімейного лікаря обирали 

Україна не може 
дозволити собі дешевий газ

Р

Р
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Сесія поставлених питань 
і не отриманих відповідей

Микола Корзун

Сесія Житомир-
ської обласної ради, 
яка була призначена 
на 27 липня, зазда-
легідь привертала 
увагу громадськості. 
Про очікуваний пе-
ребіг подій говорило-
ся багато, але спіль-
ним знаменником 
розмов, прогнозів та 
коментарів було за-
питання, чи зможуть 
депутати виріши-
ти хоча б невелику 
частку проблем, які 
накопичилися в об-
ласті.Сесія минула, 
рішення прийняті, 
але щодо проблем 
можна сказати єдине: 
«Не вийшло!»

Стосовно балаканини, кур-
йозних ситуацій та напруги 
у сесійній залі – цього виста-
чало,  проте злагодженості 
та відповідальності за кожне 
голосування у діях депутатів 
не відчувалося.

Місце для діалогу влади  
та громади – сесійна зала?

Чого було багато? Присут-
ності громадськості, яка прий-
шла на сес ію із  «букетом» 
найрізноманітніших проблем. 
Серед громадських активістів 
також існує велика строкатість, 
адже до сесійної зали 27 липня 
прийшли як постійні відвідувачі 
депутатських зібрань, так і люди 
з сільської «глибинки», які очі-
кували і сподівались вирішити 
свої наболілі питання під час ро-
боти сесії. Про очікування лю-
дей від влади депутатам нагадав 
і представник парламенту – на-
родний депутат Сергій Мельни-
чук. Дивно, але в умовах, коли 
Верховна Рада пішла на каніку-
ли, на сесію Житомирської об-
ласної ради не прибув жоден із 
шести народних депутатів – ма-
жоритарників, які обиралися на 
Житомирщині. Що це, зневага 
до людей, до своїх колег-депута-

тів Житомирської обласної ради 
чи, можливо, свідчення того, що 
Верховна Рада України віджила 
своє? Питання, як кажуть, рито-
ричне, але 27 липня у мешкан-
ців Житомирщини з’явився ще 
один привід для обурення щодо 
поведінки парламентарів.

Сесія майже за традиційним 
сценарієм розпочиналася із піке-
ту під вікнами приміщення Жи-
томирської обласної держадмініс- 
трації. Пікетувальники із трьох 
сіл Житомирського району (Код-
ня, Миролюбівка та Вертокиївка) 
прагнули привернути увагу до 
питань із розподілом земельних 
ділянок навколо сіл та повернен-
ня людям можливості користува-
тися громадськими пасовищами. 
Нагадаємо, що пікетувальники 
ще задовго до сесії попередили 
владу про можливість більш ра-
дикального протесту за допомо-
гою перекриття автомагістралі 
Житомир – Бердичів. У влади був 
час з’ясувати причини виниклої 
напруги і хоча б пообіцяти лю-
дям виправити ситуацію. Однак 
влада чи то не хоче, чи не розу-
міє, а, швидше за все – елемен-
тарно не може «навести порядок» 
у земельних питаннях. Вже під 
час сесії депутати, реагуючи на 
вимоги пікетувальників, викли-
кали чи то для пояснень, чи для 
звіту, виконуючого обов’язки на-
чальника Головного управління 
Держгеокадастру у Житомир-
ській області Сергія Козакова. 
Посадовець нічого нового по суті 
виниклих у селян запитань не 
сказав. Щоправда, гострі питання 
представника Держгеокадастру 
лунали й від депутатів обласної 
ради. Загалом, ситуація була 
чітко зрозумілою: у питаннях 
землекористування та землев-
порядкування на Житомирщині 
панує, якщо не хаос, але точно – 
великий безлад.

Уже після сесії губернатор 
Житомирщини Ігор Гундич, від-
чуваючи глибину та повсюдний 
характер земельних проблем на 
території області, розпочав кам-
панію з «наведення порядку» із 
розпорядження про інвентари-
зацію земель, які знаходяться 
у користуванні сільськогоспо-
дарських виробників. Хтозна, 
як довго чиновники у районах 
та містах Житомирської області 
тепер зможуть з’ясувати, хто і на 
яких умовах користується сіль-
ськогосподарськими угіддями 
поліського краю. Хоча спроба 
наведення ладу на водних пле-
сах Житомирщини, розпочата 
Ігорем Гундичем у квітні по-
точного року, вже засвідчила – 

водні об’єкти Житомирщини ви-
користовуються вкрай недбало, 
а бюджетних надходжень від 
орендарів майже немає.

А як же на сесії –  
без політики?

Цікаво, що якраз під час роз-
гляду земельної проблематики 
у сесійній залі виринули і по-
літичні пристрасті. Приводом 
до їх сплеску стало рішення по-
передньої сесії Житомирської 
облради щодо виділення земель 
для одного з монастирів поблизу 
селища Чоповичі Малинського 
району. Нагадаємо, рішення 
щодо земель для жіночого мо-
настиря у Кип’ячому прийма-
лося із двох спроб депутатських 
голосувань. Тепер, з огляду на те, 
що монастир знаходиться у під-
порядкуванні УПЦ Московського 
патріархату, під час сесії лунали 
виступи депутатів від «Свободи», 
Радикальної партії Олега Ляшка 
про те, що варто з’ясувати, чим 
займаються монашки та церков-
нослужителі у Кип’ячому? При 
цьому із трибуни сесії говорили 
про всілякі страшилки та воро-
жу агентуру, яка начебто «щось» 
готує у лісах під Малином. На-
віть пляшку із мінеральною во-
дою депутат Ілля Смичок (партія 
Олега Ляшка) захотів використа-
ти для того, щоб показати всю-
дисущість «московської» церкви 
на Житомирщині. Бо, бачте, на 
етикетці пляшки була зображе-
на споруда церкви Московського 
патріархату.

На сесії нерідко доходило до 
казусів. На жаль, сумних і прик-
рих. Наприклад, депутатам за-
пропонували визначитись із 
ставлення до судового рішен-
ня щодо поновлення на посаді 
директора Бердичівського ме-
дичного коледжу Володимира 
Клименюка. Звісно, судове рі-
шення не може бути предме-
том обговорення, чи, тим паче 
«об’єктом для скасування» у ході 
депутатського голосування. Це 
розуміли чимало депутатів, які, 
між іншим, мають гарну юри-
дичну та правову підготовку. 
Але ж і визнати волюнтаризм та 
незаконність ухваленого рішення 
Житомирської облради від 6 квіт-
ня 2017 року депутати також не 
хотіли. Бо це означало – визнати 
свою помилку і погодитись на 
поновлення директора коледжу 
на посаді, виплативши тому ж 
таки Володимиру Клименюку 
зарплату за час, що минув після 
незаконного звільнення. Депута-
ти визнавати своїх помилок не 

люблять. При цьому більшість 
із них не особливо замислюється 
над тим, до яких наслідків приз-
водить те чи інше голосування 
у сесійній залі. Адже, наприк-
лад, під час обговорення змін 
до плану створення об’єднаних 
територіальних громад, депутати 
швидко ухвалили усі запропо-
новані варіанти проведення на 
Житомирщині реформи із де-
централізації. Лише один пункт 
щодо приєднання Варварівської 
сільради Ємільчинського райо-
ну до вже створеної Чижівської 
об’єднаної територіальної грома-
ди Новоград-Волинського райо-
ну у депутатському середовищі 
підтримки не здобув. Чому не 
здобув, ніхто не пояснив і не про-
коментував.

Так само без коментарів за-
лишилося й голосування щодо 
призначення директорів облас-
них комунальних закладів та 
установ. Фактично усі запропо-
новані для призначення чи про-
довження контрактів керівники 
комунальних закладів отримали 
підтримку депутатів, а от щодо 
призначення директора Жито-
мирської обласної дитячої біблі-
отеки депутати рішення ухва-
лити так і не змогли. Бібліотека 
залишається без директора, але 
чому так сталося, широкому за-
галу громадськості, так само, як 
і персоналу бібліотеки, досі не-
відомо. Так само невідомо, чому 
Житомирська обласна рада 
ніяк не спроможеться виріши-
ти питання щодо підтримки 
будівництва школи – довгобуду 
у селі Кодня Житомирського 
району. Активісти із Кодні ледь 
не щотижня оббивають пороги 
губернатора, голови облради, на-
чальника обласного управлін-

ня освіти і отримують обіцянки 
розглянути питання під час сесії 
обласної ради. А вже під час се-
сії про допомогу у спорудженні 
Коднянської школи депутати 
наче й забули, а голова обласної 
ради відповів звинуваченням 
влади Житомирського району. 
Мовляв, районна рада нічого не 
робить, а звалює освітянські кло-
поти на Житомирську облраду. 
Громадські активісти з Кодні, які 
прийшли до сесійної зали, як на 
«свято демократії», опинилися 
у становищі «бідних родичів», 
яким навіть не поспівчували. Ну, 
а питання про добудову школи 
знову відкладено на перспективу.

Якщо спробувати підвести 
певні підсумки роботи сесії Жи-
томирської облради 27 липня, то 
формальні результати начебто 
і виглядають непогано. Адже 
депутати розглянули майже 80 
пунктів порядку денного, під час 
сесії виступило більше десятка 
представників громадськості. 
Проте реальних і відчутних 
результатів для задоволення 
від рішень сесії не може бути 
ні у кого. Проблеми обговорю-
валися, але не вирішувалися 
сповна і виключно у демокра-
тичному порядку. А головне – 
у кожного, хто був присутнім на 
сесії, не з’явилося хоча б підстав 
для оптимізму та надії на кра-
ще. Навіть прощання депутат-
ського корпусу Житомирської 
обласної ради із багаторічним 
начальником департаменту фі-
нансів Житомирської обладмі-
ністрації Ганною Ємченко (яка 
йде на заслужений відпочинок), 
додало до підсумків минулої сесії 
Житомирської облради ще одну 
песимістичну «краплю». Симво-
лічну, чи не так?
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Якісне утеплення фаса-
ду – питання, яке хвилює 
власників і нового, і старо-
го житла. Від його рішення 
залежать не тільки витрати 
на опалення, а й комфорт 
в будинку.

На ринку пропонується чимало ма-
теріалів для утеплення фасаду приват-
ного будинку. Крім фізико-механічних 
властивостей утеплювачів, великий вплив 
на кінцевий результат має технологія їх 
монтажу. Розібратися в нюансах якості 
матеріалу і тонкощах виконання робіт 
для теплоізоляції фасаду вам допоможе 
ця стаття.

Як обрати утеплювач  
для будинку?

Усі утеплювальні матеріали діляться 
на дві категорії: органічні та неорганічні.

Перша група більш численна. До неї 
входять такі продукти хімічної галузі, як 
пінопласт і піноплекс, а також натураль-
ний утеплювач ековата.

Відповідаючи на питання, як правиль-
но утеплити фасад потрібно в першу чергу 
розглянути фізичні властивості пропо-
нованих на ринку матеріалів.

Пінопласт і піноплекс
Спінені полімери, до яких відноситься 

пінопласт, за визначенням не можна на-
звати довговічними. Процес старіння, влас-
тивий будь-якій пластмасі, тут йде наба-
гато швидше. Причина цього – величезна 

площа контакту полістиролу з повітрям, 
що містяться в його структурі. Тому заяви 
виробників про 50-річний і тим більше 
100-річний термін його служби не мож-
на вважати серйозними та об’єктивними. 
Такий утеплювач прослужить вам не біль-
ше 20 років, після чого його доведеться 
міняти.

Піноплекс – той же самий пінополіс-
тирол, але одержаний методом екструзії 
(при підвищеній температурі і тиску). Він 
довговічніший і міцніший за звичайний 
пінопласт, але все одно не дотягує до обі-
цяних рекламою 50 років експлуатації. 
Якщо з відносно коротким терміном служ-
би пінопласту ще якось можна змиритися, 
то з твердженнями про його «супереколо-
гічність» можна посперечатися. Старіючи, 
цей утеплювач розкладається, виділяючи 
токсичний стирол. Хоча його концентрація 
невелика, а процес дифузії в житлові при-
міщення через стіни ускладнений, проте, 
даний факт ставить під сумніви бадьорі 
заяви виробників.

Друге некоректне твердження щодо 
пінопласту – його гарні звукоізолюючі 
якості. Цей матеріал досить жорсткий 
і при цьому дуже легкий. Таке поєднання 
не є властивим ефективним звукоізолято-
рам. Тому утеплення фасаду пінопластом 
не дає шумозахисного ефекту.

Утеплення фасаду пінопластом – 
тепло зберігає, звук не поглинає

Безперечні позитивні якості піно-
пласту і піноплексу – простота монтажу 
і легкість в обробці. Завдяки жорсткій 
структурі утеплювача на нього може на-
носитися штукатурка або наклеюватися 
легка керамічна плитка.

Говорячи про утеплення фасаду пі-
нополістиролом, слід звернути увагу на 
термопанелі з клінкерною плиткою. Цей 
композитний матеріал не вимагає фініш-
ної обробки. Отримують його, збиваю-
чи полістирол в одній формі з облицю-
вальною плиткою. Так досягається міцне 
зчеплення утеплювача з зовнішнім оздо-
бленням. Дорожчі термопанелі виробля-
ють, використовуючи замість пінопласту 
пінополіуретан. Монтаж композитного 
утепляючого облицювання проводять 
на спеціальному клеї, стикуючи панелі 
зубчастими виступами.

Ековата
Пряма протилежність пінопласту 

та інших спінених полімерів. Вона виго-
товляється з натуральної целюлози, тому 
заслуговує на назву екологічного утеплю-
вача. У ековаті містяться мінеральні речо-
вини – бура і борна кислота. Вони безпечні 
для здоров’я і призначені для захисту це-
люлози від гниття, загоряння і гризунів.

Ековата має високі звукопоглинальні 
характеристики. Її пухка структура добре 
гасить акустичні коливання. «Дихаюча» 
здатність даного утеплювача відповідає по-
казникам натуральної деревини. Візьміть 
до уваги цей факт, вирішуючи, чим краще 
утеплити фасад.

Недолік ековати – неможливість на-
несення на фасад сухим способом. Тому 
найчастіше для утеплення використо-
вують мокру технологію. Вона полягає 
в напиленні на стіни вологої ековати. Ви-
сихаючи, вона утворює щільну і теплу 
оболонку, яка добре тримається на вер-
тикальній поверхні. Фінішна обробка по 
ековаті – штукатурка, магнезитова плита 
або блокхаус.

Сухий спосіб утеплення підходить 
тільки для каркасних будинків. У них є по-
рожнини між зовнішнім і внутрішнім об-
лицюванням, в які «задувається» ековата.

Мінвата і скловата
Друга група матеріалів для утеплен-

ня представлена базальтовою мінватою 
і скловатою. Скловатні утеплювачі сьогод-
ні використовується рідко. При монтажі 
він виділяє найдрібніші частинки скла, 
що потрапляє в органи дихання і завдає 
шкоди організму. Мінеральна вата щодо 
цього безпечніша.

Потрібно відзначити, що пухкий ру-
лонний утеплювач з мінеральної вати для 

фасаду не підходить. Тому на практиці 
використовують напівтверді або жорсткі 
плити (щільність від 90 до 200 кг / м3). 
Їх фіксують до стін на будівельному клеї 
і тарілчастих дюбелях.

Облицювання фасаду жорсткою мін-
ватною плитою

Вирішуючи, що краще для утеплення 
будинку (пінопласт або мінвата), багато 
власників віддають перевагу більш дов-
говічному базальтовому матеріалу.

Технології утеплення
Незважаючи на різницю у фізико-ме-

ханічних властивостях, технології монтажу 
утеплювачів на фасад не мають принци-
пових відмінностей.

Ставити теплоізоляцію можна 
двома способами: мокрим і сухим.

Утеплення мокрим способом краще, 
оскільки забезпечить більш щільний 
і надійний контакт зі стіною. Головний 
недолік даного способу – неможливість 
проведення робіт при мінусовій темпе-
ратурі повітря.

Сухий монтаж утеплювача можна вес-
ти цілий рік. Клей в цьому випадку не 
використовується, тому робота йде швид-
ше. Щільність прилягання утеплювача до 
стіни в даному випадку нижча, ніж при 
мокрій установці. Це знижує енергозбе-
рігаючі властивості будівлі.

Слід зазначити, що вибір технології 
утеплення багато в чому залежить від 
виду обробки. Якщо утеплення фасаду 
мінватою виконується під штукатурку, 
то монтаж плит потрібно вести мокрим 
способом на клей. Якщо ж стіни будуть 
обшивати сайдингом по латах, то краще 
зупинитися на сухій технології.

Установка мінватних плит по сухій тех-
нології під сайдинг. Розташування плит 
у два шари з перекриттям стиків надійно 
захищає стіну від проникнення холоду.

Монтаж утеплювача ведуть рядами, 
починаючи з нижньої частини фасаду. 
При сухому способі їх фіксують до стіни 
між напрямними обрешітки, до якої буде 
кріпитися облицювальний матеріал. Вико-
навши монтаж утеплювача знизу доверху, 
його закривають вітроізоляційною паро-
проникною плівкою. Після цього почина-
ють установку зовнішнього облицювання.

При мокрому способі утеплення стін 
зовні піноплексом або мінватою роботи 

Чим утеплити фасад будинку: 
поради професіоналів
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виконують в тій же послідовності, що і при 
сухому монтажі. Теплоізолюючі плити 
клеять на стіну і додатково фіксують до 
неї тарілчастими дюбелями. Перед накле-
юванням теплоізоляції поверхню фасаду 
очищають від забруднень. При необхід-
ності її вирівнюють цементним розчином. 
Після його висихання стіни обробляють 
ґрунтовкою. Перший ряд утеплювача став-
лять на стартовий профіль. Він потрібен, 
бо до моменту схоплювання клею плити 
можуть «поплисти» по фасаду, змістив-
шись на кілька сантиметрів вниз. Шири-
ну стартового профілю обирають рівну 
товщині утеплювача.

Без стартового профілю сирий клей 
не втримає плити теплоізоляції від спо-
взання

10 помилок при утепленні  
фасаду приватного будинку
№ 1 Всерівно скільки покласти 
утеплювача

Перша не тільки по порядку, але й по 
значимості. Багато недосвідчених в бу-
дівельній справі споживачів помилково 
вважають, що якщо вони купили утеп-
лювач і приклеїли його до стіну, то він 
тепер просто зобов’язаний «працювати» 
і захищати споруду від холоду. Насправ-
ді, щоб отримати результат, потрібно не 
просто покласти утеплювач, а покласти 
достатньо утеплювача!

Ясна річ, вам не хотілося б витрачати 
надто багато грошей на дорогі матеріали, 
тому ви повинні точно знати, якої товщи-
ни утеплювач вам необхідний. Одному 
фасаду може вистачити і 5 см утеплювача 
(наприклад, стіни з газобетону товщиною 
30 см), а іншому не вистачить і 10 см (на-
приклад, стіна в «півцеглини»). В першу 
чергу все залежить від матеріалу і тов-
щини стіни. У більшості випадків для 
нашого регіону прийнятною товщиною 
утеплювача (пінопласту або мінеральної 
вати) є 10 см.

№ 2 Утеплення дому із середини
Рідкісні випадки, коли утеплення бу-

динку зсередини залишається єдиною 
опцією. Але в абсолютній більшості варі-
антів власнику приватного будинку варто 
надати перевагу зовнішньому утепленню.

І справа не тільки в тому, що внутрішнє 
утеплення зменшує простір кімнат будинку, 
це якраз фактор другорядний. Куди гірше те, 
що при внутрішньому утепленні зовнішня 
стіна будівлі починає серйозно замерзати, 
а точка роси (місце утворення конденсату) 
зсувається вглиб утеплювального «пирога».

«Спіймати конденсат» досить непрос-
то, а при внутрішньому утепленні це стає 
складною «задачкою». Вам точно буде по-
трібна додаткова вентиляція, і не факт, 
що усе ж таки вдасться організувати все 
досить добре і надійно. Тому, якщо у вас є 
можливість зробити зовнішнє утеплення 
замість внутрішнього, наполегливо реко-
мендуємо вам скористатися такою можли-
вістю і робити зовнішнє утеплення фасаду 
приватного будинку.

№ 3 Невідповідне кріплення
Армування сітки на сухий піно-

пласт, відмова від використання дюбелів 
(на жаль, часто практикується при утеп-
ленні пінопластом), дешевий і неякісний 
клей – ось «чудові» способи заплатити 
набагато більше необхідного за спробу 
заощадити. Кожен матеріал-утеплювач 
має досить сувору і відточену технологію 
кріплення. Перш ніж братися за неї, по-
трібно переконатися, що ви розібралися 
у всіх аспектах і нюансах: куди і що кле-
їти-кріпити-армувати, і яка вірна послі-
довність шарів «пирога».

№ 4 Забути про підвал
Ваш підвал неодмінно «помститься» 

вам, якщо ви залишите його без належної 
уваги при утепленні будинку. Багатьом зда-
ється, що він не має особливої участі в те-
плових втратах будівлі, але насправді його 
роль в цьому – одна з ключових. Утеплення 
фасаду приватного будинку обов’язково має 
бути погоджено з належним утепленням 
підвального приміщення.

№ 5 Недбале  
укладання утеплювача

«І так зійде!» – Такий девіз любителя 
заплатити купу грошей, і не отримати 
практично ніякого результату. Повірте, 
ваш домашній термос мало чим відрізняв-
ся б від звичайного чайника, якби в ньому 
були хоч найменші зазори, що порушують 
ізоляцію. Плити утеплювача повинні бути 
укладені так щільно і рівно, як це тільки 
можливо. Робота повинна бути воістину 
ювелірною, і стежити за відсутністю на-
віть найменших дір і кособочин потрібно 
з усією ретельністю.

№ 6 Погана підготовка основи
Грунтовка перед початком роботи 

з утеплення фасаду приватного будин-
ку – один з найважливіших етапів усього 
процесу. Поверхня повинна бути ідеально 
рівною, очищеною від будь-якого сміття, 
якщо ви не хочете появи «бульбашок» або 
штукатурки, яка відвалюється шматками.

№ 7 Братися за утеплення,  
не маючи жодного досвіду

Якщо вам ніколи раніше не доводилося 
утеплювати фасад, то рішення зробити 
все самому, заощадивши на найманні про-
фесіоналів, стане, швидше за все, дуже 
дорогим. Сучасні технології утеплення 
вимагають певної майстерності та досвіду. 
Братися за це вперше і самому – вірний 
спосіб покуштувати свій «перший мли-
нець грудкою». Якщо вам важливий не 
досвід, а результат, то краще звернутися 
до бригади з хорошою репутацією, це 
вийде значно дешевше. До речі, досвід 
якраз можна придбати, спостерігаючи за 
роботою фахівців.

№ 8 Шукати «швидко і недорого»
Якщо ви бачите оголошення про пос-

луги утеплення фасадів приватних будин-
ків з крупно виділеними словами «швидко 
і недорого» – це сигнал, який повинен спо-
нукати вас пройти повз нього. Можливо, 
це лише рекламний трюк, але краще не 
ризикувати. Краще шукайте компанію, 
в якій вам чесно скажуть, що в роботі над 
утепленням фасаду з трьох опцій «швид-
ко», «якісно» і «недорого» – обрати можна 
будь-які, але тільки дві.

№ 9 Залишити роботу без нагляду
Навіть якщо ви впевнені, що найня-

ли хороших спеціалістів, все одно варто 
контролювати їх роботу. Попросіть озна-
йомити вас з планом майбутніх робіт, не-
хай вам пояснять кожен крок, чому саме 
були прийняті такі рішення. Так вам буде 
легше зрозуміти, з ким ви маєте справу. 
Не бійтеся виглядати наївно: нормальний 
фахівець ніколи не відмовиться пояснити, 
чому він виконує свою роботу саме так, 
а не інакше.

Також будьте уважні до кошторису. 
У наших співвітчизників часто бувають 
комплекси з цього приводу, вони бояться 
образити своєю недовірою майстра. Але 
кожен нормальний бригадир сам із задо-
воленням продемонструє власну чесність 
і буде вести справи прозоро: заздалегідь 
попередить про вартість, не намагатиметь-
ся «проштовхнути» прихованих платежів 
під час укладання угоди, й інших подібних 
«танців з бубнами» навколо кінцевого ра-
хунку від справжнього професіонала ви 
не побачите.

№ 10 Думати, ніби  
«всі ці договори однакові»

Жодна поважаюча себе фірма не по-
чне працювати без укладення договору. 

І угоди ці зовсім не такі стандартні, як 
здається середньому споживачеві. Одні 
відкрито розписують права та обов’язки 
сторін, а в інших одні тільки «захисні 
пункти», які знімають з фірми усю відпо-
відальність за зроблену роботу. Це зовсім 
не жарт: деякі договори дійсно більше 
нагадують виверт афериста, ніж забез-
печують чесну угоду. Істина не меркне 
від повторень: завжди читайте договір 
перед підписанням.

І як бонус – ще кілька невеликих, але 
корисних порад з утеплення фасаду:

• утеплювальні плити повинні по-
кривати не менше 60% загальної поверхні

• армуючу сітку потрібно обов’язково 
клеїти, а не шпаклювати

• оптимальна погода для робіт: суха, 
безвітряна, +5 – +25С

• уникайте потрапляння клею в місця 
стиків утеплювача – це майбутні містки 
холоду

• не відкладайте замовлення робіт до 
осені – на початку літа у майстрів біль-
ше вільного часу, і погодні умови більш 
сприятливі

Тому, обираючи матеріали для уте-
плення свого будинку, обов’язково звер-
ніться за допомогою до фахівців.

«Наша компанія займається утеплен-
ням будинків вже більше десяти років. 
До кожного об’єкту у нас індивідуальний 
підхід. Все залежить від того, з чого побу-
дований будинок, яка товщина його стіни, 
відповідно є розроблені норми товщини 
утеплювача, наприклад, для нашої кліма-
тичної зони – має бути теплоізолюючий 
матеріал не менш ніж десять сантиметрів 
і більше в залежності від типу стіни», – 
розповіла завідуюча Торговельним Цен-
тром № 1 ТОВ «БТК-Центр-Комплект» 
Юлія Богатирьова.

Також спеціалісти наголошуть на важ-
ливості вибору матеріалу

«По – перше, це має бути якісний ма-
теріал, на який обов’язково повинні бути 
сертифікати. Будівельний ринок перена-
сичений не сертифікованими, дешевими 
матеріалами при використанні яких мова 
про довговічність таких фасадів, звичайно, 
йти не може. По – друге, люди у багатопо-
верхівках починають самостійно робити 
утеплення, порушуючи технології, що 
призводить до грибку, плісняви, руй-
нування стін тощо, а також порушення 
протипожежних норм», – зауважила Юлія 
Богатирьова.

Тож завдяки дотриманню ряду прос-
тих правил мешканці вберігають себе від 
шкоди для здоров’я і неякісної роботи, 
яку все одно доведеться переробляти за 
деякий час.

Утеплення фасадів
вул. Вітрука, 3 та вул. Вокзальна, 23а      тел.: 0412 41-40-19

СИСТЕМА
УТЕПЛЕННЯ

від

116.65
грн за м2



14 Середа, 2 серпня 2017www.20minut.ua Власна кишеня

вилкул: куда идут деньги? Почему с 2013 года 
цена на газ для населения выросла в 8,6 раза, а 
подготовка к отопительному сезону срывается?

Не безкоштовна медицина: 
які послуги хочуть зробити платними

Сопредседатель 
фракции «Оппози-
ционного Блока» 
в парламенте Алек-
сандр Вилкул сделал 
депутатский запрос 
на руководство НАК 
«Нафтогаз України» – 
почему за три месяца 
до начала отопитель-
ного сезона только на 
четверть проведены 
ремонты в газотран-
спортной системе?

И кто принял решение о про-
ведении серьезной части ремон-
тов не летом, а осенью и зимой, 
когда это делать дороже? При 
этом также тревожная ситуация 

и в городах: государство не вы-
платило в полном объеме деньги 
теплоснабжающим предприяти-
ям, и они тоже не могут провести 
работы в необходимом объеме.

На своей странице в Facebook 
оппозиционер написал: «Сейчас 
шансы провести зиму в холодных 
квартирах все увеличиваются, не-
смотря на дальнейший заплани-
рованный рост тарифов. В том, 
что новый отопительный сезон 
пройдет хоть как-то без глобаль-
ных кризисов, опять надежда 
одна – на теплую погоду».

С 2010 по февраль 2014 года, 
когда Александр Вилкул был гу-
бернатором Днепропетровщины, 
а потом вице-премьером, тарифы 
на коммунальные услуги не по-
вышались. Под его руководством 
создавались Штабы по подготовке 
к зиме. «Штабы ежедневно докла-
дывали о ходе работ, еженедельно 
отчитывались мэры и руководите-
ли теплоснабжающих компаний. 

Паспорта готовности школ к зиме 
должны были быть подписаны 
в августе. Остальных объектов – 
максимум к концу сентября», – от-
метил оппозиционер.

Напомним, благодаря систем-
ной работе и внедрению энерго-
сберегающих технологий в период 
с 1 января 2010 года до 1 января 2014 
года потребление газа предпри-
ятиями теплокоммунэнерго сни-
зилось на 14% (до 10 132 млн куб. м). 
В частности, в Днепропетровской 
области на 3,1% (до 988 млн куб. м). 
В том числе, с 1 января 2013 по 
1 января 2014 года потребление 
газа предприятиями теплоком-
мунэнерго Украины снизилось – на 
почти 6% (с 10 758,4 до 10 132,4 млн 
куб. м). А в Днепропетровской 
области – почти на 8% (с 1 073 до 
988 млн куб. м).

Чтобы защитить людей от 
многократного повышения та-
рифов на коммунальные услуги, 
Александр Вилкул в парламен-

те последовательно выступает 
с требованиями принять пакет 
законопроектов о введении мо-
ратория на дальнейшее повы-
шение коммунальных тарифов, 
о снижении вдвое действующих 

тарифов, а также о запрете высе-
ления людей из жилья за долги 
по коммуналке (законопроекты 
№ 2342 и 2347 от 06.03.2015 г., 
№ 3406 от 05.11.2015 г. и № 5250–1 
от 25.10.2016 г.).

Алла Гетьман

У Міністерстві охо-
рони здоров’я запро-
шують усіх бажаючих 
взяти участь у публіч-
ному обговоренні 
ціноутворення медич-
них послуг.

Єдиний підхід
Очікується, що розроблена 

МОЗ України єдина методика 
розрахунку вартості медичних по-
слуг дозволить закладами охорони 
здоров’я встановлювати економічно 
обгрунтовані тарифи, дотримува-
тися державної дисципліни цін та 
дасть можливість місцевим органам 
виконавчої влади проводити розра-
хунок вартості платних медичних 
послуг в єдиному порядку.

У відомстві впевнені, затвер-
дження Методики забезпечить 
стандартизацію та уніфікацію під-
ходів до обліку витрат у закладах 
охорони здоров’я України та закла-
де базові принципи універсальної 
національної системи розрахунку 
вартості медичних послуг.

Представники медичної галу-
зі з цим погоджуються, кажуть, 

що єдина уніфікована методика 
розрахунку вартості медичних 
послуг значно полегшить роботу 
медпрацівників. Про це у коментарі 
журналістам «20 хвилин» розпові-
ла начальник управління охорони 
здоров’я Житомирської міської ради 
Марія Місюрова.

«Наразі розрахунки калькуляції 
медичних послуг у нас проводяться 
по окремим нашим закладам, але 
якщо буде єдина методика, то це 
дійсно значно полегшить життя 
адміністрації лікарень. У першу 
чергу тому, що буде єдина мето-
дика розрахунку медичної послуги. 
До прикладу візьмемо лікування 
окремих неврологій, нам це дасть 
змогу прорахувати, скільки взагалі 
коштує дана медична послуга», – 
розповіла Марія Місюрова.

Результати обліку витрат мо-
жуть використовуватися для ви-
рішення цілої низки важливих зав-
дань у сфері управління медичною 
допомогою, зокрема:

• планування та бюджетування 
(оцінка потреб у ресурсах і прогно-
зування майбутніх витрат у межах 
реалізації стратегічних планів у галузі 
охорони здоров’я з метою формуван-
ня політики, управління та бюджету-
вання; оцінка витрат на розширення 
охоплення населення тими чи інши-
ми медичними послугами тощо);

• встановлення ставок оплати 
постачальникам послуг (створен-
ня основи для визначення вартості 
надання медичних послуг у межах 
системи розрахунків із постачаль-
никами; використання відповід-
ної інформації у рішеннях щодо 

охоплення населення медичними 
послугами та під час формування 
політики щодо розрахунків із поста-
чальниками; здійснення порівняння 
витрат зі встановленими тарифами 
на оплату медичних послуг тощо);

• поліпшення внутрішнього 
управління постачальника послуг 
(здійснення порівняння структури 
витрат та результатів діяльності різ-
них підрозділів або служб медич-
них закладів; встановлення стан-
дартів та контрольних показників 
з метою збільшення підзвітності; 
надання даних для прийняття об-
ґрунтованих рішень з метою поліп-
шення управління, а також якості 
та ефективності діяльності поста-
чальників медичних послуг тощо).

За що доведеться заплатити
Усі медичні послуги умовно 

розділені на три «пакети». Держа-
ва повністю оплачує «гарантова-
ний», або «зелений», пакет. Сюди 
входить оплата невідкладної допо-
моги, а саме: допомога при уражен-
ні електричним струмом, пожежі 
та обмороженні більше II ступеня, 
кровотеча із судин, отруєння, ін-
сульти, інфаркти, набряк легенів, 
гостра ниркова недостатність.

Держава ж заплатить  
за первинну допомогу

А саме: заходи щодо профі-
лактики, діагностики захворю-

вань. Крім того, буде повністю 
оплачена паліативна допомога.

Медичні послуги в рамках 
«зеленого» пакета будуть надава-
ти медичні установи як державні, 
так і приватні, у яких є відпо-
відна ліцензія. Держава почне 
фінансувати «зелений» пакет вже 
з 2018 року. Далі йде так званий 
«синій» пакет, який передбачає 
спільну оплату медичних рахун-
ків. До цього пакету входять пос-
луги вузькопрофильних лікарів: 
алергологів, венерологів, гінеко-
логів, кардіологів, мануальних 
терапевтів, логопедів, нейрохі-
рургів, педіатрів, пульмонологів 
та ін. Але точний перелік спеціа-
лістів та послуг на даний момент 
ще не затвердили.

Для спеціалізованого ліку-
вання щорічно буде встановлю-
ватися Державний гарантований 
пакет медичних послуг з прай-
сом на кожну службу спеціаліста 
та лікарні. Ця сума буде відшко-
довуватися державою, інше – 
коштом хворого. Фінансування 
планують розпочати з 2020 року.

До «червоного» пакету вхо-
дять спеціалісти, за лікування 
у яких 100% заплатять самі па-
цієнти – це стоматологи та плас-
тичні хірурги.

Повністю державою будуть 
оплачені тільки медичні по-
слуги, які надаються військо-
вим АТО.
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Бути чи не бути Україні 
новим гравцем на енергоринку ЄС?

Здоров'я

Створення рин-
кових та прозорих 
правил гри в галузі 
електроенергетики 
наближує Україну до 
стандартів країн ЄС.

Хоча поки що український 
ринок електроенергії скоріше 
нагадує систему чіткого роз-
поділу ролей, ніж справжній 
ринок, на якому має бути кон-
куренція та боротьба за клієнта.

В Україні ринок електро-
енергії працює так. Спочатку 

електроенергія виробляється 
на атомних, теплових, гідро-
електростанціях, а також в не-
великій кількісті на сонячних 
та вітрових електростанціях. 
Альтернатива, звісно, має пер-
спективу, але на відміну від 
Європи, в Україні цей напря-
мок ще не в пріоритеті. Далі 
вся електроенергія продається 
ДП «Енергоринок», яке продає 
її компаніям-постачальникам 
(обленерго), а ті своєю чергою – 
кінцевому споживачу, зокрема, 
населенню.

У країнах ЄС по-іншому. 
Там існує модель ринку елек-
троенергії, за якої всі виробни-

ки продають електроенергію 
за різними договорами, різним 
постачальникам або кінцевим 
споживачам, які своєю чергою 
мають вибір і можуть купува-
ти електроенергію у певного 
виду генерації. Саме для впро-
вадження цієї моделі спеціа-
лісти Міністерства енергетики 
та вугільної промисловості, 
державної компанії-операто-
ра об’єднаної енергосистеми 
України «Укренерго» та ряд на-
родних депутатів підготували 
закон «Про ринок електричної 
енергії», який був прийнятий 
у квітні цього року. За словами 
фахівців, закон суттєво змінить 
ринок електроенергії.

«Укренерго» виступає актив-
ним лобістом ще однієї євро-
інтеграційної ініціативи – по-
вної синхронізації роботи 
української енергосистеми 
з ринком електроенергії 
країн ЄС. Це досить складне 
технологічне завдання. Але, 
якщо його вдасться в повній 
мірі реалізувати, то Україна 
стане повноцінним гравцем на 
європейському енергоринку. Ін-
шими словами – наша електро-
енергія зможе продаватись до 
країн ЄС, а українські спожива-
чі – за бажання та за вигідними 
цінами зможуть купувати елек-
троенергію на ринку Європи.

Український ринок природ-
ного газу почав розвиватися 

раніше, ніж ринок електро-
енергетики. З листопада 2015 
року Україна відмовилась від 
купівлі «блакитного» палива 
у російського газового моно-
поліста «Газпром». З того часу 
НАК «Нафтогаз України» ім-
портувала газ виключно з кра-
їн ЄС реверсним (зворотним) 
маршрутом. Більше того, деякі 
українські та світові компанії-
трейдери енергоресурсів долу-
чились до цього бізнесу і по-
чали імпортувати газ в Україну.

Нашій країні вдалось збіль-
шити ціну на газ внутрішньо-
го видобутку. Це дозволило 
суттєво наростити інвестиції 
у галузь і в 2016 році видобути 
майже 20 млрд куб. власного 

«блакитного» палива (+0,5% 
у порівнянні із показниками 
2015 року), а в першому півріч-
чі 2017 року – 10,3 млрд куб. м 
(+3% у порівнянні з першим 
півріччям 2016 року).

Незважаючи на досягнення 
останніх років, багато викликів 
залишається ще попереду. За-
кон «Про ринок електричної 
енергії» – дуже складний для 
його впровадження та потребує 
серйозної підготовки. Ринок газу 
теж не до кінця лібералізований. 
Залишається ще багато невикона-
ної роботи, проте в нагоді стане 
досвід організації ринків енер-
гоносіїв у країнах Єв-
росоюзу, який активно 
використовує Україна.

Чи можете ви уяви-
ти поліклініки без 
черг, купи паперової 
роботи лікарів та з ме-
дичною документа-
цією, доступною для 
різних рівнів медич-
ної допомоги? 

Усе це існує у вигляді електрон-
них реєстрів пацієнтів у всьому 
цивілізованому світі вже давно. 
Але українські пацієнти поки що 
множать архіви медзакладів па-
перовими картками. Зрозуміло, 
що це позначається як на якості 
лікування, так і на ефективності 
роботи лікарів.

Одним із потужних інстру-
ментів, який дозволить доко-

рінно змінити цю ситуацію, є 
система eHealth.

Винахідлива трійця козаків з ле-
гендарного мультфільму «Як коза-
ки…» з’ясовує, що таке eHealth і як 
воно спростить життя українцям.

Як ми вже писали (в № 21 від 
7 червня «Нові серії легендарного 
мультфільму: ”Як козаки медици-
ну випробовували”»), у 2017 сла-
ветна трійця козаків з легендар-
ного мультфільму «Як козаки…» 
Грай, Око та Тур випробують на 
собі все нове, що запроваджуєть-
ся в сучасній українській системі 
охорони здоров’я.

Серія інфографік «Як козаки 
медицину випробовували» – час-
тина комунікаційної кампанії 
проекту «Програма комунікації 
реформ в Україні», покликаної 
привернути увагу ши-
рокої громадськості до 
змін у медицині.

Герої мультфільму «Як козаки…» 
про онлайн медицину

Р

Р
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•	 Арматурщик приглашается	в	строительную	компанию	ООО	
Ватценроде.	Официальное	трудоустройство,	проживание	и	
проезд	за	счёт	работодателя.	З/п	18750грн/мес	(звонить	с	
9.00-18.00)	050)4442377Оксана

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

•	 Банщик срочно	требуется	на	постоянную	работу.	Без	в/п.	
О/р	необязателен,	обучаем.	Г/р	7/7	суток.	З/п	достойная,	при	
собеседовании.	096)5061963

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

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

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

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

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

•	 Бензоп-ки, трактор-ти,	пилорам-ки,	звар-ки,	автослюсарі,	
водії,	бигад-ри	на	загот.	переробку	лісу,	Житом.	обл.,	висока	
з/п.	0968919614

•	 Бесплатный набор	и	без	знания	английского	языка!	в	
Кувейт	приглашаем	медсестер,	дерматологов,	косметоло-
гов,	пластических	хирургов.	Проживание,	рабочая	виза	2	
года,	авиаперелет	за	счет	работодателя.	Лиц.	МСПУ	АВ	№	
585042	0966035770

•	 Бетонщик приглашается	в	строительную	компанию	ООО	
Ватценроде.	Официальное	трудоустройство,	проживание	и	
проезд	за	счёт	работодателя.	З/п	18750грн/мес	(звонить	с	
9.00-18.00)	050)4442377Оксана

•	 Бригада каменщиков	в	СК	УкрПрофСтрой	(г.	Киев).	Кладка	
250	мм	(кирпич)	на	монолитно-каркасном	здании.	Оплата	
сдельная:	430	грн/м3,	перегородки	-	105	грн/м2.	Способствуем	
поселению	097)9857681ИгорьНиколаевич

•	 Будівельна компанія	шукає:	фасадників,	плиточників,	камі-
нярів,	малярів-штукатурів,	монтажників	г/к	систем.	Робота	у	
м.	Полтава.	Великий	об'єм	робіт,	офіційне	працевлаштування,	
оплата	проживання!	Віктор	0965690137

•	 Бульдозерист на	авто	С-170	срочно	требуется	для	работы	
в	Киевской	области.	Хорошие	условия	работы.	Жильё	пред-
оставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

•	 Бухгалтер (з	досвідом	роботи)	запрошується	на	роботу	
на	м’ясопереробний	завод	ІНКО-ФУД	БЕРДИЧІВ.	Житлом	
забезпечуємо.	Адреса:	м.	Бердичів,	вул.	Білопільська,	131	
або	за	тел.:095)2830003,(041)4345854

•	 Бухгалтер (учёт	и	инвентаризация	ТМЦ)	приглашается	на	
работу	в	связи	с	расширением	производства	ООО	Юка-Ин-
вест.	Хорошие	условия	работы,	достойную	и	своевременную	
з/п,	соблюдение	всех	гарантий,	согласно	КЗОтУ.	067)4117826

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

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

•	 В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельники	різних	спе-
ціальностей,	охоронці,	різноробочі.	Вахта+проживання	за-
безпечуєм	0671888494

•	 В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельники	різних	спеці-
альностей,	різноробочі,	та	охоронці.	Заробітня	плата	8000-
15000	проживанням	забезпечуємо	0671888494

в ПольщУ ПрАцівники ріЗної квАл-ції (ЗвАрщи-
ки, бУдівельники, ТокАрі, швеї, ПрибирАльни-
ці, ПрАцівники нА в-во) чоловіки, Жінки, сім. 
ПАри, З/П від 12000грн/міс., rabota-europa.
com.ua 0995278328, 0689595705

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

•	 Вантажник на	сміттєвіз	терміново	на	постійне	місце	ро-
боти	у	м.Київ.	З/п	від	5000грн.	Г/р-	6-ти	денний,	нічні	зміни.	
Надаємо	житло	для	іногородніх.	Телефонувати	з	9.00-18.00	
096)3071392

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

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

•	 Вантажники потрібні	на	работу	в	Овочевий	комбінат	Ста-
нишівка.	Г/р	з	8.00	до	16.30.	Своєчасна	виплата	заробітної	
плати,	офіційне	працевлаштування	згідно	КЗпП	України,	
повний	соц.	пакет	063)4177924,492737

•	 Вантажники-комплектувальники запрошуються	на	ро-
боту	у	фірму	ТОВ	Водолії.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	-	від	
4200	грн	067)0410394

•	 Верстатник (2	людини)	потрібні	на	деревообробне	під-
приємство	в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	Забез-
печуємо	житлом	і	харчуванням.	067)4914363ВікторІванови
ч,(096)4559164На

•	 Верстатник деревообробних	верстатів	у	м.	Фастів	Київська	
обл.	З/п	висока,	договірна.	В	разі	необхідності	безкоштовно	
надається	гуртожиток	Проїзд	від	вокзалу	(м.	Фастів)	-	тран-
спортом	підприємства	067)1033674,(044)2880498

•	 Відкриття візи+надання	роботи	в	Польщі,	Чехії,	Ні-
меччині,	Литві,	Естонії,	Данії,	Голландії,	Ізраїлі,	Канаді.	
0674550664,0996348031

•	 Водители кат.	С,	Е.	Дальние	рейсы,	командировки	по	
Украине,	Молдове	и	Белоруссии.	Заработная	плата-	12	000	
грн.	Опыт	работы	обязателен	096)7578191,(098)8331858

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

•	 Водители на	легковой	автомобиль	срочно	требуется	на	
предприятие	на	постоянную	работу	по	Житомиру.	З/п	250грн/
день	096)3643053,(050)4460069

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

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

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

•	 Водитель кат	Е	(	на	прицеп).	Работа	по	Украине	(команди-
ровки).	Заработная	плата	-	сдельная,	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	документов	бесплатно.	З/п	от	43	000грн.	
Офиц.	трудоустройство.	Помощь	в	получении	тахографа.	
Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выда	095)9441000,(097)
0803322,(044)5597088

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

•	 Водитель кат.	С,	Е	(миксеры,	тягачи	МАЗ,	КамАЗ,	MAN)	
на	постоянное	место	работы	в	строительную	компанию	
Орион-Буд.	Работа	по	г.	Киеву	и	обл.	Предоставляем	жилье	
З/п	от	7000	грн	067)2170997

•	 Водитель на	КамАЗ	срочно	требуется	для	работы	в	Ки-
евской	области.	Хорошие	условия	работы.	Жильё	пред-
оставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

•	 Водитель на	самосвал	VOLVO.	Вахтовый	метод	работы.	
З/п	от	6000	грн	за	вахту.	Работа	в	г.	Киеве	и	области.	
098)2299090,(067)4074882

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

•	 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 на	автомобиль	компании	на	по-
стоянную	работу	в	дистрибюторную	компанию.	Хорошие	
условия	работы.	067)5382415

•	 Водії вантажного	автомобіля	кат	Е	для	міжнародних	пере-
везень	до	Росії.	068)3462988,(068)3462989

•	 Водії кат	С	на	ЗІЛ.	Г/р	з	8.00-	17.00.	З/п	-	3000	грн.	Хороші	
умови	роботи	067)2392506

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

•	 Водії кат.	Е	для	здійснення	міжнародних	перевезень	ван-
тажів	запрошуються	на	постійну	роботу	в	ДП	АТП	Транском.	
Оплата	договірна.	045)9729604,(067)4669624

•	 Водій автотранспортних	засобів,	кат.	Д,	Е	запрошується	на	
роботу	на	ПАТ	Житомирський	маслозавод.	З/п	за	результата-
ми	співбесіди.	e-mail:	nkalendiuk@	rud.ua.	067)9838635,422916

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

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

•	 Водій на	сміттєвіз	терміново	на	постійне	місце	роботи	у	
м.Київ.	З/п	від	8000грн.	Г/р-	6-ти	денний,	нічні	зміни.	На-
даємо	житло	для	іногородніх.	Телефонувати	з	9.00-18.00	
096)3071392

•	 Водій навантажувача	(тракторист)	запрошується	на	ви-
робництво	тротуарної	плитки	у	м.Рокитно.	Розвозка.	Не-
місцевим	-	житло	у	гуртожитку.	097)9500100,(098)9741212

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

•	 Горничная срочно	требуется	на	работу	в	гостинничный	
комплекс	Усадьба.	Проживание	обеспечиваем.	Г/р	и	з/п	при	
собеседовании.	Звоните!Работа	в	г.Одесса	067)4851153

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

•	 Грузчик на	склад	срочно	требуется	в	дистрибьюторскую	
компанию	в	городе	Житомире.	З/п	от	4000грн	и	выше.	Ответ-
ственность,	добросовестность,	внимательность.	Офици-
альное	трудоустройство.	Соц.	пакет.	067)3059115Андрей

•	 Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	место	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	Транзит.	Хоро-
шие	условия	труда.	З/п	-	высокая.	Г/р	-	при	собеседовании	
067)9296713Виталий

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

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

•	 Дворник в	ТЦ.	График	работы	-	3/3	по	12	часов	с	7:00-
19:00.	Заработная	плата	-	2400	грн	067)8777756Людмила

•	 Дизайнер -конструктор	меблів	терміново	потрібен	в	ПП	
Житомирмеблі.	Д/р	обов’язковий.	Г/р	нормований.	Повний	со-
цпакет.	Г/р	нормований.	Вигідні	умови	праці.	З/п	при	спiвбесiдi	
067)9393180,473995

•	 Дизайнер корпусной	мебели	требуется	в	салон-магазин.	
Заработная	плата	-	8000	грн.	Опыт	работы	096)3232588Ал-
лаАнатолиевна

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

•	 Експедитор запрошується	в	компанію	Мілк	Сервіс.	Г/р	
договірний,	позмінний.	З/п	від	5400грн	068)9591580

•	 Експедитор запрошується	на	роботу	у	фірму	ТОВ	Водо-
лії.	Без	шкідливих	звичок.	З/п	-	від	5000	грн	067)4103946

•	 Електрогазозварник Запрошуємо	на	завод	залізобетонних	
виробів	в	м.	Українку,	Київської	обл.	Премії.	Надається	гурто-
житок.	Можливий	вахтовий	метод	роботи.	З/п8000-10000грн	
067)4837544,(068)2830073

•	 Електрогазозварник запрошується	на	роботу	на	ПАТ	
Житомирський	маслозавод.	З/п	за	результатами	співбесіди.	
e-mail:	lvikarchuk@rud.ua	422916,(067)9838635

•	 Електрозварник на	напівавтомати	у	м.	Фастів	Київська	
обл.	З/п	висока,	договірна.	В	разі	необхідності	безкоштовно	
надається	гуртожиток	Проїзд	від	вокзалу	(м.	Фастів)	-	тран-
спортом	підприємства	044)2880498,(067)1033674

•	 Електрозварювальник для	роботи	з	кованими	виробами.	
Досвід	роботи!	Терміново!	Нормований	г/р.	Бажано	без	
шкідливих	звичок.	Висока	з/п	(за	домовленістю).Робота	в	
м.	Житомир	096)9848439

•	 Електрозварювальник на	полуавтомат.	Бажано	з	до-
свідом	роботи.	Заробітна	плата	від	6000	грн.	Графік	роботи	
з	7:30-	16:00	067)5017199Анатолій

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

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

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

•	 Жестянщик на	постоянное	место	работы	в	г.Киев	в	цех	
по	изготовлению	вентиляции.	С	о/р	от	от	8000грн,	без	о/р	от	
7000грн.	Возможно	помощь	с	жильем	096)9108595Ярослав

•	 Завідуючий складом	запрошується	на	виробництво	тро-
туарної	плитки	у	м.Рокитно.	Розвозка.	Немісцевим	-	житло	
у	гуртожитку.	098)9741212,(097)9500100

•	 Закрійник (кравець)	терміново	на	постійне	місце	роботи	
у	м.	Житомирі.	Графік	роботи	з	10.00-19.00	у	будні,	Сб-	
за	бажанням,	Нд-	вихідний.	Заробітня	плата	від	виробітку	
(3500грн).	Офіційне	працевлаштування	після	випробного	
терміну	098)5008108Олена

•	 Замерщик металлопластиковых	конструкций	с	авто	тре-
буется	на	постоянную	работу	в	связи	с	открытием	нового	
офиса.	Иногородним	жильё	предоставляем.	З/п	сдельная	
093)5532771,(098)6044988,460260

•	 Затяжчик верха	обуви	на	постоянное	место	работы.	Гра-
фик	работы	и	зароботная	плата	договорные.	Возможно	без	
опыта	работы,	обучаем.	Дружеский	коллектив	066)7240610

•	 Збиральник меблів	терміново	потрібен	в	ПП	Житомир-
меблі.	Д/р	обов’язковий.	Г/р	нормований.	Повний	соцпа-
кет.	Г/р	нормований.	Вигідні	умови	праці.	З/п	при	спiвбесiдi	
473995,(067)9393180

•	 Збиральник підонів	(4	людини)	потрібні	на	деревообробне	
підприємство	в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	За-
безпечуємо	житлом	і	харчуванням.	067)4914363ВікторІван
ович,(096)4559164На

•	 Зварювальник на	постійне	мiсце	роботи	на	пiдприємство	
у	мiстi	Житомирi.	Заробітня	плата	від	5000грн	097)4950492

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

•	 Італійська родина	запрошує	доглядальницю-хатню	ро-
бітницю,	сімейні	пари.	З\п	від	600-1000евро/місяць.	Робимо	
Пермесо.	Виїзд	кожен	тиждень,	а	також	різнороб.	до	Німеч-
чини.	Тел.0672326904,		robotaeuro@gmail.com	Ліц.	МСПУ	АВ	
№	585042	0995278328,	0689595705

1. Робота 

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

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

•	 Автокрановщик на	кран	Машека	срочно	на	постоянное	
место	работы	в	с.Горенычи,	Киевской	области.	З/п	от	6000грн.	
Предоставляем	безоплатное	жилье	044)3313198

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

•	 Автомеханик на	постоянное	место	работы	в	строительную	
компанию	"Орион-Буд".	Работа	по	г.	Киеву	и	обл.	Пред-
оставляем	жилье.	З/п	от	7000	грн	067)2170997

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

•	 Автомойщики (-цы)	Можно	без	о/р.	Полная	или	частичная	
занятость	Работа	в	г.	Киеве.	Иногородним	помощ	с	жильем.	
З/п	от	7000-20000грн.	095)1640404,(063)8954850

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

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

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

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

•	 Автослесарь ходовик,	моторист,	электрик)	на	постоянное	
место	работы	в	строительную	компанию	"Орион-Буд".	Ра-
бота	по	г.	Киеву	и	обл.	Предоставляем	жилье.	З/п	от	7000	
грн	067)2170997

•	 Автослесарь-ходовик срочно	требуется	на	СТО	на	по-
стоянную	работу.	О/р	обязателен.	Г/р	5-ти	дневка,	с	9.00-
18.00.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	соебеседовании	
067)4108881

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

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

•	 Агенты по	продажам	требуются	в	оптовую	компанию.
Презентабельный	внешний	вид.Знание	ПК	на	уровне	поль-
зователя.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	массажный	салон	"Хотмассаж".	Центр	
Киева.	Гр.работы	гибкий.Опыт	работы	не	обязателен.Контр-
оль	работы	персонала,встреча	клиентов.З/п	от	10	тыс.грн	
и	више.желательно	разговорный	английский.	066)1089944

•	 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

•	 Аппаратчик термической	 обработки	 мясопродук-
тов	срочно	требуется	на	мясоперерабатывающий	завод	
Инко-Фуд	Бердичев.	Жильем	обеспечиваем.	Звонить	по	
тел.:041)4345854,(095)2830003

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



17 Середа, 2 серпня 2017www.20minut.ua Бізнес
•	 Каменщик приглашается	в	строительную	компанию	ООО	
Ватценроде.	Официальное	трудоустройство,	проживание	и	
проезд	за	счёт	работодателя.	З/п	18750грн/мес	(звонить	с	
9.00-18.00)	050)4442377Оксана

•	 Каменщики в	СК	УкрПрофСтрой	(г.	Киев).	Кладка	380	мм	
(кирпич)	под	краном,	централизованная	подача	раствора.	
Жильё	предоставляется.	Оплата	сдельная,	350	грн/куб.	
066)8259407,(067)8489815АлександрИванови

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

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

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

•	каменярі,	фасаднИкИ,	покрівельнИкИ,	стро-
пальнИкИ	(можлИво	брИгадИ)	на	роботу	у	м.	
кИїв.	досвід	роботИ	обов'язково.	044-484-71-89,	
044-463-54-65	0503342645,	0503562983

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

•	 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,	танцори,	офіціанти.	
Контр.	від	3міс.	Л.МСПУ-АВ№585291-20.11.12.	kenjob@mail.
ru	0972201876;	0936439307

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

•	 Кладовщик склада	готовой	продукции	приглашается	на	
работу	в	связи	с	расширением	производства	ООО	Юка-Ин-
вест.	Хорошие	условия	работы,	достойную	и	своевременную	
з/п,	соблюдение	всех	гарантий,	согласно	КЗОтУ.	067)4117826

•	 Комірники на	склад	електротоварів.	З/п	від	5000	грн	
067)5609188

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

•	 Комплектовщик на	склад	срочно	требуется	в	дистрибью-
торскую	компанию	в	городе	Житомире.	З/п	от	4000грн	и	
выше.	Ответственность,	добросовестность,	внимательность.	
Официальное	трудоустройство.	Соц.	пакет.	067)3059115Ан-
дрей

•	 Комплектувальники на	склад	запрошуються	в	компа-
нію	Мілк	Сервіс.	Г/р	договірний,	позмінний.	З/п	від	4800грн	
068)9591580

•	 Комплектувальники проводів	запрошуються	на	робо-
ту	в	компанiю	Кромберг	енд	Шуберт.	Офіційне	працев-
лаштування,	гідний	рівень	заробітної	плати,	8-годинний	
робочий	день,	довіз	на	роботу	і	додому,	компенсацiя	обiдiв	
098)2396981,(050)4354585,576274

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

•	 Конструктор -закрійник	на	швейне	підприємство	(пошит-
тя	корплративного	одягу).	З/п	10000	+	премії.	Іногороднім	
надаємо	житло.	Робота	в	м.	Київ	(ст.м.	Контрактова	Площа)	
063)2371980,(096)5732402

•	 Конструктор меблевих	виробів	у	м.	Фастів	Київська	обл.	
З/п	висока,	договірна.	В	разі	необхідності	безкоштовно	нада-
ється	гуртожиток	Проїзд	від	вокзалу	(м.	Фастів)	-	транспортом	
підприємства	067)1033674,(044)2880498

•	 Консультант с	качества	требуется	на	постоянную	работу	в	
связи	с	открытием	нового	офиса.	Иногородним	жильё	пред-
оставляем.	З/п	сдельная	460260,(098)6044988,(093)5532771

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

•	 Контролер ОТК	Запрошуємо	на	завод	залізобетонних	
виробів	в	м.	Українку,	Київської	обл.	Премії.	Надається	гурто-
житок.	Можливий	вахтовий	метод	роботи.	З/п8000-10000грн	
067)4837544,(068)2830073

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

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

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

•	 Крановщик на	кран	ДЭК	251,	ДЭК	50	приглашается	в	
компанию	Агробудмеханизация	(г.	Борисполь,	Киевская	
обл.).	Г/р	и	з/п	договорные.	Предоставляем	жилье	для	ино-
городних	067)5020608

•	 Кровельщик (рубероид,	шифер)	в	строительную	организа-
цию.	Опыт	работы.	ЗП	своевременная	Работа	в	г.	Киев	и	об-
ласть.	Подробности	оговариваются	067)4039946,(044)4224244

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

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

•	 Кухар на	постійне	місце	роботи	у	м.Київ.	Заробітня	плата	
висока,	виплаи	кожного	тижня	по	Пт.	Графік	роботи	5-ти	
денний.	Надаємо	безкошовний	гуртожиток.	067)5015511

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

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

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

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

•	 Маляр для	роботи	з	кованими	виробами.	Досвід	роботи!	
Терміново!	Нормований	г/р.	Бажано	без	шкідливих	звичок.	Ви-
сока	з/п	(за	домовленістю).Робота	в	м.	Житомир	096)9848439

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

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

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

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

•	 Маляры по	металлу	требуются	на	предприятие	(изготов-
ление	металлоконструкций)	в	г.Киев.	З/п	8000грн.	Офици-
альное	оформление,	своевременная	выплата	з/п,	столовая,	
предоставляем	жилье	067)4605464

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

•	 Маляры срочно	требуются.	Хорошие	условия	работы.	все	
детали	по	тел.:067)6599945

•	 Мангальщик в	кафе	на	постоянное	место.	Работа	в	р-н	
Богунии.	О/р	не	обьязателен.	З/п	высокая,	своевременная	
096)3667507Алена

•	 Мангальщик в	кафе	на	постоянную	работу.	Порядочность.	
Опыт	работы.	Г/р	посменный.	З/п	договорная	096)3607603Та-
тьянаВикторовна

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

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

•	 Мастер-парикмахер универсал	в	парикмахерскую.	При-
глашаем	мастеров	без	опыта	работы,	есть	возможность	
обучения	с	условием	дальнейшего	трудоустройства.	Дружний	
колектив,	удобный	график	работы.	Работа	в	центре	города	
(район	бульвара).	067)2423332

•	 Мастер-парикмахер универсал	с	опытом	работы	от	2-х	лет	
срочно	приглашается	на	постоянную	работу	в	парикмахер-
скую	(р-н	Чулочной	фабрики	и	рынка	Хмельники).	Хорошая	
клиентская	база,	большой	обьем	работы.	Г/р	договорной.	
З/п	от	6000грн	093)5852619,(066)0915270

•	 Машинист башенного	крана	Приглашаем	на	работу.	
С	опытом	работы	и	выпускники	проф.	училищ	без	опыта	
работы.	Официальное	трудоустройство.	ЗП	договорная,	
достойная.	Работа	в	г.	Киеве.	Жилье	предоставляем.	
050)3329060

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

•	 Машиніст бурових	установок	на	блочний	кар'єр.	ВАХТА	-	
15/15.	Заробітня	плата	-	від	7000	грн	за	15	днів.	Безкоштовне	
проживання	та	харчування!	097)5515714

•	 Машиніст мостових	кранiв	IV	розряду	терміново	на	по-
стійне	місце	роботи	у	м.Київ.	Повний	соц.пакет,	надаємо	
тимчасове	житло	для	працівників.	044)4309673,(068)6906194

•	 Менеджер в	офіс	з	контролю	виконання	замовлень	на	
виробництво	у	мiстi	Житомирi.	Заробітна	плата	від	5000грн	
097)4950492

•	 Менеджер в	офіс	з	пошуку	замовлень	на	швейне	підпри-
ємство	(пошиття	корплративного	одягу).	З/п	5000-12000	грн.	
Іногороднім	надаємо	житло.	Робота	в	м.	Київ	(ст.м.	Контр-
актова	Площа)	063)2371980,(096)5732402

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

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

•	 Менеджер по	збуту	метало-	пластикових	вікон	і	міжкім-
натних	дверей	на	постійне	місце	роботи	у	місті	Житомирі.	
Обов*язкова	наявність	вищої	освіти,	досвід	роботи	бажаний	
(можливе	навчання).	Заробітня	плата	від	6000грн.	Графік	
роботи	з	9.00-18.00	550540,(098)0252777

•	 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

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

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

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

•	 Монолитчики срочно	требуются	на	постоянную	работу	с	
о/р.	Вахтовый	метод	работы.	Жилье	предоставляем.	З/п	от	
9000грн	096)7767858

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

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

•	 Монтажники металлопластиковых	окон	требуются	на	
постоянную	работу	в	связи	с	открытием	нового	офиса.	Ино-
городним	жильё	предоставляем.	З/п	сдельная	460260,(098)
6044988,(093)5532771

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

•	 Монтажники стінових	панелей	запрошується	підприєм-
ством	ДОК-7.	З	д/р.	З/п	відрядна,	від	7000грн	і	вище.	Ліжко-
місце:	200грн/міс.	м.Київ,	вул.Богатирська,9	"ст.м.	Героїв	
Дніпра"	097)0043133,(044)4125764

нА АвТомойкУ в г.киев ТребУюТся соТрУдни-
ки. ЗП 8700 - 16400 грн в мес., иногородним 
Жильё бесПлАТно. ПредПочТение молодым 
и АкТивным 0991710391

•	 На будівництво	запрошуються:	зварювальники,	слюсарі,	
будівельники,	підсобники.	З/плата	від	20000	грн.	залежно	
від	вакансії	0505199917,	0986500707

•	 На роботу	в	Польщу:	зварювальники,	електрики,	буді-
вельники,	різноробочі,	швеї,	покоївки.	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

•	 Налагоджувальник устаткування	запрошується	на	роботу	
на	м’ясопереробний	завод	ІНКО-ФУД	БЕРДИЧІВ.	Житлом	
забезпечуємо.	Адреса:	м.	Бердичів,	вул.	Білопільська,	131	
або	за	тел.:041)4345854,(095)2830003

•	 Начальник виробництва	на	швейне	підприємство	(пошиття	
корплративного	одягу).	З/п	відрядно-преміальна.	Іногороднім	
надаємо	житло.	Робота	в	м.	Київ	(ст.м.	Контрактова	Площа)	
063)2371980,(096)5732402

•	 Начальник охраны	Вахта	по	Винницкой	области.	Жильё,	
форму,	проезд,	питание.	З/п	7500грн	Расчёт	после	вахты	
068)8764775,(093)8086283,(066)4004086

•	 Оператор верстатів	з	ЧПУ	пресу	з	ПУ.	Провідний	європей-
ський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	від-
рядно-преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	Холостякам	
–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	
36	(Синя	прохідна)	044-406-36-26,	(050)3868659

•	 Оператор котельні	потрібен	на	работу	в	Овочевий	ком-
бінат	Станишівка.	Г/р	з	8.00	до	16.30.	Своєчасна	виплата	
заробітної	плати,	офіційне	працевлаштування	згідно	КЗпП	
України,	повний	соц.	пакет	492737,(063)4177924

•	 Оператор на	телефон	в	компанию	Argument.	Доход	от	5000	
грн.	Своевременная	выплата	з/п,	официальное	оформление	
с	первого	звонка	067)4888259,(073)3100098,(050)3339188

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

•	 Оператор станков	с	ЧПУ	(фрезерная	группа)	требуется	на	
предприятие	(изготовление	металлоконструкций)	в	г.Киев.	
З/п	8000грн.	Официальное	оформление,	своевременная	
выплата	з/п,	столовая,	предоставляем	жилье	067)4605464

•	 Оператор технологiчної	лінії	запрошується	на	роботу	
на	м’ясопереробний	завод	ІНКО-ФУД	БЕРДИЧІВ.	Житлом	
забезпечуємо.	Адреса:	м.	Бердичів,	вул.	Білопільська,	131	
або	за	тел.:041)4345854,(095)2830003

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

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

•	 Отборщики товару	приглашаются	на	роботу	на	ООО	
Водолеи.	Без	вредных	превычек.	З/п-	3800	грн	067)4103946

•	 Отделочники срочно	требуются.	Хорошие	условия	работы.	
все	детали	по	тел	067)6599945

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

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

•	 Официант срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	бар	
Колесо.	Пунктуальность,	ответственность,	коммуникабель-
ность.	Совершеннолетние.	Подвоз	и	питание	за	наш	счёт.	
Оплата	достойная	097)9538218
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•	 Официанты в	кафе	на	постоянную	работу.	Порядочность.	
Опыт	работы.	Г/р	посменный.	З/п	договорная	096)3607603Та-
тьянаВикторовна

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

•	 Официанты срочно	требуются	в	ресторан	(центр	города).	
О/р	желателен.	Г/р	договорной.	Отличные	условия	работы.	
Подвоз	и	питание	за	счет	работодателя	+%	от	банкетов.	З/п	
высокая	097)6156157,421914

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

•	 Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	Фінлян-
дія.	Житло	б/к.З/П	14000-52000.	Л.ДСЗ-АЕ637118-16.03.15	
0979391431,	0662731011

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

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

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

•	 Охоронники 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	запрошує	Група	компаній	Бар	
єр.	Безпека	Бізнесу	для	роботи	в	м.Київ	та	всій	території	
України.	Гнучкий	г/р,	офіційне	працевлаштування,	гідна	
оплата	067)4680274

•	 Охоронники терміново!	Робота	для	чоловіків	та	жінок	по	
Західній	Україні	та	Києві	вахтовим	методом	(14/14	днів	та	
30/30днів).	З/п	2600	-	7500грн	,	вчасно.	Проживання	без-
коштовно.	067)4411418

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	начальника	охорони.	З/п:	
2100-5000	грн/мiсяць.	Вахта-14/14	днів.	Робота	в	Житомирі	
та	області,	м.	Києві	та	області.	Проїзд	та	проживання	за	
рахунок	роботодавця.	Офіційне	пра	480113,(096)6796950

•	 Охоронці в	охоронну	фірму.	Вахта	по	Київській	обл	-	20	
днів.	З/п	3500	грн	за	вахту.	Безкоштовне	проживання	та	
харчування	067)5409472ІгорІванович

•	 Охоронці в	охоронну	фірму.	Вахта	по	Київській	обл	-	20	
днів.	З/п	3500	грн	за	вахту.	Безкоштовне	проживання	та	
харчування	067)5409472ІгорІванович

•	 Охоронці терміново	запрошуються	на	роботу	по	м.Київ	
та	області.	Графік:	1/2,	1/3	добовий,	вахта	15/15.	Оплата	
погодинна	без	затримок	210-450грн	Бажана	служба	у	ЗС,	
міцне	здоров	я,	зріст	від	175см,	відсутність	судимостей.	
044)5748442,(067)4051059

•	 Охранник в	охранную	фирму	"Альфа-плюс"	для	сопро-
вождения	грузов	на	железной	дороге.	Командировки	по	
всей	Украине.	З/п	достойная.	050)3147000,(096)5023860,
(048)7127171

•	 Охранник в	охранную	фирму.	Вахтовый	метод	работы	
(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Физически	здоровые.	Без	
судимости.	З/п	высокая.	Обеспечение	обмундированием	и	
экипировкой.	Предоставляется	обустроенное	жилье	067)2
421772,(067)4345494,(050)3355358

•	охраннИк	на	склад(вахта),	г.вИннИца.	зп	от	
5000	грн.	0936473534

•	 Охранник приглашается	в	сеть	ресторанов	Два	Гуся	в	
г.Киев.	Отдаем	предпочтение	иногородним	с	о/р.	Бесплатное	
питание	и	проживание.	Вахта	14/14.	З/п	150-180	грн/смена	
067)4460876СергейАлександрович

•	 Охранники в	охранную	фирму.	Вахтовый	метод	работы	
(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Физически	здоровые.	Без	
судимости.	З/п	высокая.	Обеспечение	обмундированием	и	
экипировкой.	Предоставляется	обустроенное	жилье.	067)2
421772,(067)4345494,(050)3355358

•	 Охранники Мужчины,	женщины.	Вахта	по	Винницкой	об-
ласти.	Жильё,	форму,	проезд,	питание.	З/п	5000грн	Расчёт	
после	вахты	066)4004086,(093)8086283,(068)8764775

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

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

•	 Пекар по	приготуванню	піцци	терміново	потрібен	на	по-
стійне	місце	роботи	в	магазин	Сільпо	в	місті	Житомирі.	
Графік	роботи	та	заробітня	плата	договірні	099)9439760,(0
97)7638729,(093)7439137

•	 Пилорамщики в	деревообрабатывающий	цех	в	г.	Жито-
мир.	Все	детали	по	

•	 П и л о р а м щ и к и  с р о ч н о 	 т р е б у ю т с я 	 н а	
деревообрабатывающее	производство.	З/п	сдельная,	от	
4000грн	063)3557335

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

•	 Підсобні робочі	Для	працівників	з	групою	інвалідності	
створені	спеціальні	полегшені	умови	праці.	Виконання	роботи	
відповідно	до	вимог	якості,	виконання	вказівок	керівника.	
Довіз	на	роботу	і	додому,	компенсація	обідів	576274,(050)4
354585,(098)2396981

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

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

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

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

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

•	 Плиточники срочно	требуются.	Хорошие	условия	работы.	
все	детали	по	тел	067)6599945

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

•	 Плиточники требуются	строительной	компании.	inbud21@
ukr.net.	044)5741122,(044)2962203

•	 Плотник -столяр	срочно	требуется	на	постоянную	работу	
в	Коростышевском	р-не.	О/р	обязателен.	Г/р	договорной.	
Жильём	обеспечиваем.	З/п	договорная	096)4125238

•	 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	обязате-
лен.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собеседовании.	
067)9085353

•	 Повар срочно	требуется	в	кафе	Леся.	О/р	от	3	лет	обязате-
лен.	Г/р	5/5.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	собеседовании	
473995,(067)9393180

•	 Повар срочно	требуется	в	кафе	Феликс.	О/р	необязателен,	
обучаем.	Г/р	с	8.00-22.00,	нед./нед.	Хорошие	условия	работы.	
З/п	от	4500грн	067)4102131

•	 Повар срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	комп-
лекс	отдыха	В	Дрова.	Умение	хорошо	готовить,	спец.	об-
разование	необязательно.	Г/р	и	З/п	при	собеседовании	
068)1758895Дарья

•	 Повар срочно	требуются	в	ресторан	(центр	города).	О/р	
желателен.	Г/р	договорной.	Отличные	условия	работы.	По-
двоз	и	питание	за	счет	работодателя	+%	от	банкетов.	З/п	
высокая	421914,(097)6156157

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

•	 Подсобник срочно	требуется	на	деревообрабатывающее	
производство.	З/п	сдельная,	от	4000грн	063)3557335

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

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

•	 Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	производство	
по	металлообработке	(г.Киев)	вахтовый	метод	работы	15/15.	
З/п	5500грн	Жильё	предоставляется.	Рабочая	одежда.	Офи-
циальное	трудоустройство	066)7408931

•	 Поклейщик самоклеющей	плёнки	на	оборудовании	при-
глашается	на	работу	в	связи	с	расширением	производства	
ООО	Юка-Инвест.	Хорошие	условия	работы,	достойную	и	
своевременную	з/п,	соблюдение	всех	гарантий,	согласно	
КЗОтУ	067)4117826

•	 Покоївка терміново	потрібна	на	роботу	в	м.Київ.	Стабільна	
з/п:	від	5500	до	8000грн+бонуси,	харчування,	спецодяг,	на-
вчання.	Допомога	з	житлом.графіки	5/2,	7/7,	14/14,	21/7	09
9)0441824,(093)3815025,(067)2738128

•	 Полировщик камня	приглашается	на	каменное	производ-
ство	(р-н	Крошни).	О/р	необязателен.	Г/р	нормированный.	
Хорошие	условия	работы.	З/п	от	5000грн	097)0022010Алек-
сандрГеоргиевич

•	 Помощник повара	срочно	требуетя	на	постоянное	место	
работы	в	г.Житомире.	График	работы	2/2	дня.	З/п	ставка+%.	
Хорошие	условия	труда.	097)1529657Ольга

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

•	 Посудомийниця (-ик)	на	постійне	місце	роботи	у	м.Київ.	
Заробітня	плата	висока,	виплаи	кожного	тижня	по	Пт.	Гра-
фік	роботи	5-ти	денний.	Надаємо	безкошовний	гуртожиток	
067)5015511

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

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

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

потрібні	будівельнИкИ	0985997256

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

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

•	 Працівники для	прибирання	виробничих	приміщень.	Не-
повний	робочий	день.	Вечірня	та	нічна	зміни.Робота	в	м.	
Житомир	(район	Богунії).	Гідна	з/п.	073)0763474,(097)6192859

•	 Працівники для	роботи	в	теплицях	потрібні	на	работу	в	
Овочевий	комбінат	Станишівка.	Г/р	з	8.00	до	16.30.	Своє-
часна	виплата	заробітної	плати,	офіційне	працевлаштування	
згідно	КЗпП	України,	повний	соц.	пакет	063)4177924,492737

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

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

•	 Прибиральниця (-ник)	в	ТЦ	Глобал.	Г/р:	півдня,	повний	
робочий	день	Спецодягом	забезпечуємо	095)4566856

•	 Приемщик дубовых	пиломатериалов.	Коммандировки	
по	Украине.	Наличие	автомобиля	приветствуется.	З/п	от	
10	000	грн.	В	обязанности	входит:	Прием	пиломатериалов,	
отбраковка	и	контроль	работы	и	нагрузки,	отчеты	о	про-
деланной	работе	063)0693352

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

•	 Продавец (розничная	торговля	стройматериалами).	Ра-
бота	на	Сенном	рынке.Условия	работы	с	8.00	до	16.00,	пн-
выходной.	Зароботная	плата-ставка+процент	067)7541412

продавец	в	кондИтерскую.	посменный	гра-
фИк	4/4.	время	работы	с	8:30	до	21:00.	з/п	от	
3500	грн.	0673775913

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

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

•	 Продавец срочно	требуется	в	кофейню	Street	Lunch.	При-
готовление	и	продажа	бургеров,	шаурмы,	чикен-роллов,	
кофе.	Г/р	с	8.30-20.30,	3/3	дня.	З/п	около	4000грн/месяц.	
067)1939814,(093)7627306Антонина,

•	 Продавец срочно	требуется	в	продовольственный	ма-
газин	ТМ	Марьян.	О/р	желателен.	Знание	кассового	апа-
рата.	Г/р	с	9.00-20.00,	посменный.	З/п	при	собеседовании	
067)4127036Наталья

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

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

1. Житл. буд. заг. площею 68.80 м.кв. та земельна ділянка пл. 0.0886 га кадастро-
вий № 1822510100:01:008:0024, що знаходяться за адресою: Житомирська обл., м. Ко-
ростишів, вул. Червоних партизан,53. Дата торгів: 28.08.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №231024 (уцінено лот № 221346);

2. Житл. буд. з господарськими будівлями, заг. пл. 88,1 кв. м, за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Стуса В., буд. 28. Дата торгів: 28.08.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №231077;

3. Житл. буд. з господарськими будівлями, заг. пл. 84,3 кв. м, за адресою: 
Житомирська обл., м. Малин, вул. Мирутенка, буд. 38. Дата торгів: 28.08.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №231220.

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

Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ланда ЛТД» (ТОВ фірма «Ланда 
ЛТД»)  має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосфер-
не повітря стаціонарними джерелами для джерел викидів,  які розташовані на 
одній площадці за адресою: 12440 Житомирська область, Житомирський район, 
с.Зарічани, 4 км автошляху Житомир-Кишинів, АЗС. Основна діяльність – роз-
дрібна торгівля пальним. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
відбуваються  при роботі АЗС, котла. 

Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря до-
датковими стаціонарними джерелами, у кількості т/рік: азоту діоксид – 0,04; вуглецю 
оксид – 0,006; ртуть – 0,00000004; бутан – 0,265; метан – 0,0009, одорант СПМ  – 0,00000003, 
бензин– 0,0755; вуглеводні 0,0000296; пропан – 0,348.

Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забрудню-
ючих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  
(ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами  СЗЗ по всіх забруднюючих 
речовинах на всіх розрахункових точках з врахуванням всіх джерел викидів. 

Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів пропонується прийняти як 
нормативні. 

При роботі об'єкту немає необхідності проводити контроль промвикидів,  необ-
хідно проводити контроль стану атмосферного повітря на межі СЗЗ.

Обгрунтовуючі матеріали для отримання дозволу на викиди направляються на 
узгодження в Управління екології та природних ресурсів Житомирської державної 
адміністрації .

Розробник обгрунтовуючих матеріалів екологічний центр ПП «Матрикс Груп» – 
м. Житомир, вул.Небесної Сотні,44,кв.3  тел. (0412) 42-08-76. (свідоцтво про атестацію, 
зареєстроване Держстандартом України Житомирської області 23.11.15 р.. за №098/15).

Зауваження та пропозиції щодо намірів ТОВ фірма «Ланда ЛТД»  надсилати в 
місячний термін до Житомирської райадміністрації  за адресою: 10014, м. Житомир, 
вул. Лесі Українки, 1,  кім. 208, т. (0412) 42-47-03. Із пропозиціями звертатись до керів-
ництва ТОВ фірма «Ланда ЛТД» за телефоном (0412) 341522.
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•	 Продавец требуется	в	продовольственный	магазин	Дуэт	
на	постоянную	работу.	Ночная	смена.	Г/р	2нед./2нед.	Полный	
соц.	пакет.	З/п	от	3500грн	067)4048780ВикторияЮриевна

•	 Продавец-кассир срочно	требуется	на	постоянную	работу	
в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Хорошие	усло-
вия	работы.	З/п	-	3500	грн	096)5661281НаталияИвановна

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

•	 Продавець в	магазин	електротоварів	.	З/п	від	6000	грн	
067)5609188

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

•	 Продавець в	продовольчий	магазин.	Графік	роботи	-	з	
7:00	-	21:00.З/п	-	300	грнв	день.	Офіційне	працевлаштування	
097)2416953

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

•	 Продавець прод.	товарів	запрошується	на	постійну	роботу.	
Д/р	обов	язковий.	Г/р	тиж./тиж.	з	8.00-22.00.	Офіційне	працев-
лаштування.	З/п	ставка	+%	063)5151051АндрійАнатолійович

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

•	 Продавець-консультант запрошується	на	постійну	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

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

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

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

•	 Продавцы 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

•	 Пропонується робота	"Охоронник"-	6400	грн.	за	місяць.	
Вахтовий	метод	роботи.	Проїзд	та	проживання	за	рахунок	
фірми.	Довідки:	м.	Умань	вул.Незалежності,	83	0678457965

•	 Прораб отделочных	работ	требуется	строительной	компа-
нии.	inbud21@ukr.net.	044)5741122,(044)2962203

•	 Прораб сантехнических	работ	требуется	строительной	
компании.	inbud21@ukr.net.	044)5741122,(044)2962203

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

•	 Работа Бляхар	(жестянщик)	на	постійне	мiсце	роботи	на	
пiдприэмство	у	мiстi	Житомирi.	Заробітня	плата	від	8000грн	
097)4950492

•	 Работа в	США	по	контракту:	отели,	АЗС,	строительство,	
семьи,	супермаркеты,	з/п	от	50000грн.,	проживание,	стра-
ховка	оплачиваются	работодателем,	авиа	в	кредит.	ПП	
Пасифик	Юниверсал	Груп.	ЛМСПУ	АВ547342	от	21.11.10	
т.:	0444254025	0636779150,0954192926

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

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

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

•	 Работа Оператор	машинно-канатної	різки	на	блочний	
кар'єр.	ВАХТА	-	15/15.	Заробітня	плата	-	від	7000	грн	за	15	
днів.	Безкоштовне	проживання	та	харчування!	097)5515714

•	 Работа Оператор	установки	воздушно-	плазменной	резки	
с	о/р	на	завод	ЖБИ	ОБЕРБЕТОН-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 Подработка	абитуриентам	и	студентам.	Стабильный	
растущий	доход.	Гибкий	график.	096)3858827,(063)4844371

•	 Работа Присоеденяйтесь	к	нам!	Приглашаем	на	работу!	
Мы	предлагаем:	высокую	и	своевременную	зароботную	
плату,	официальное	трудоустройство	с	первого	дня.	Звонить	
с	пн-	пт	з	9.00-18.00.	097)4864399

•	 Работа Ресторанний	персонал	терміново	потрібен	в	зв	язку	
з	відкриттям	кафе	Варенична.	Вигідні	умови	праці.	Дружній	
колектив.	З/п	висока	063)7269414Наталя

•	 Работа Ресторанный	персонал	в	кафе	(Киевская	область).	
Жильё	предоставляется.	З/п	при	собеседовании	067)7734357

•	 Работа Різальник	м’ясопродуктів	запрошується	на	роботу	
на	м’ясопереробний	завод	ІНКО-ФУД	БЕРДИЧІВ.	Житлом	
забезпечуємо.	Адреса:	м.	Бердичів,	вул.	Білопільська,	131	
або	за	тел.:095)2830003,(041)4345854

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

•	 Работа Термообробники	терміново	запрошуються	на	
ПАТ	Бердичівська	фабрика	одягу.	Д/р	необов	язковий,	на-
вчаємо.	Підвіз	автобусом.	Г/р	з	7.30-16.00.	З/п	6000	грн	
041)4321561,(041)4320355

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

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

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

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

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

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

•	 Разнорабочие Г/р	24/48	часа.	Физическая	работа.	Хо-
рошие	условия	работы.Умеющие	и	желающие	работать!	
097)9560608Алексей

•	 Разнорабочие на	носочное	производство,	опыт	работы	
не	обязателен	(обучаем).	График	работы	5-ти	дневка	с	9:00-
18:00.	Оплата	достойная	096)3259665

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

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

•	 Разнорабочий на	постоянную	работу.	Подробности	ого-
вариваются.	098)6511544СергейНиколаевич

•	 Разнорабочий срочно	требуется	на	СТО.	Полная	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

•	 Разнорабочий срочно	требуется	на	СТО.	Полная	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

•	 Рамник (4	людини)	потрібні	на	деревообробне	підпри-
ємство	в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	Забез-
печуємо	житлом	і	харчуванням.	096)4559164Наталья,(067
)4914363ВікторІва

•	 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)383880
1,(093)9048748,(096)5548178

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

•	 Резчик камня	приглашается	на	каменное	производство	
(р-н	Крошни).	О/р	необязателен.	Г/р	нормированный.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	от	5000грн	097)0022010Алек-
сандрГеоргиевич

•	 Резчик металла	на	ножницах	и	прессах	срочно	требуются	
на	производство	по	металлообработке	(г.Киев)	вахтовый	
метод	работы	15/15.	З/п	6000грн	Жильё	предоставляется.	
Рабочая	одежда.	Официальное	трудоустройство	066)7408931

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

•	 Різноробочі в	кролекомплекс	(Київська	обл.,	Вишго-
родський	р-н.,	с.Лебедівка).	З/п	5000грн.	Надається	без-
коштовне	житло.	Відповідальність,	дисциплінованість.	
096)2715355,(067)4011318

•	 Різноробочі в	місто	Чуднів.	Часткова	зайнятість	(	оплата	
погодинно).	Можлива	робота	для	студентів,	досвід	роботи	не	
обовязковий.	Всі	деталі	по	тел.:067)5053385Віктор

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

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

•	 Різноробочі на	склад	будівельних	матеріалів	в	Києво-
Святошинський	р-н,	с.Білогородка.	З/п	договірна.	Житло	
надаємо	096)9257900

•	 Різноробочі термiново	потрібні	в	гранітний	цех.	Робота	
круглий	рік,	хороші	умови	праці.	З/п5000грн	097)1860832,
(099)1506461,(096)8369098

•	 Робітники виробничих	професій.	Провідний	європейський	
виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	відрядно-пре-
міальна.	Офіційне	працевлаштування.	Холостякам	–	сприяння	
в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	Соборності,	36	(Синя	
прохідна)	044-406-36-26,	(050)3868659

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

•	 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 київ. ПоТрібні: кУхАрі, Помічники кУ-
хАря, ПрибирАльниці, Покоївки, офіціАнТи. 
дАємо кімнАТУ, хАрчУвАння беЗкошТовно. 
З\П 200-500 грн./день. моЖливий ПриїЗд З 
сім'єю. 0503309915

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

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

•	 Сборщик-монтажник требуется	в	мебельный	цех.	За-
работная	плата	-	от	5000	грн.	График	работы	-	5-ти	дневка.	
096)3232588АллаАнатолиевна

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

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

•	 Сварщик (точечная	сварка)	с	техническим	образованием	и	
высшим	образованием	для	работы	на	высокотехнологическом	
оборудовании	на	работу	ООО	Юка-Инвест.	Хорошие	условия	
работы,	достойную	и	своевременную	з/п,	соблюдение	всех	
гарантий,	согласно	КЗОтУ.	067)4117826

•	 Сварщик п/а	требуется	на	предприятие	(изготовление	
металлоконструкций)	в	г.Киев.	З/п	7000грн.	Официальное	
оформление,	своевременная	выплата	з/п,	столовая,	пред-
оставляем	жилье	067)4605464

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

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

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

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

•	 Слюсар -верстатник	запрошується	підприємством	ДОК-
7.	З	д/р.	З/п	відрядна,	від	7000грн	і	вище.	Ліжко-місце:	
200грн/міс.	м.Київ,	вул.Богатирська,9	"ст.м.	Героїв	Дніпра"	
097)0043133,(044)4125764

Комунальне підприємство «Агенція з питань регіонального 
розвитку» Житомирської обласної ради оголошує 

про намір передати нерухоме майно в оренду
1. Інформація про об'єкти оренди, що перебувають на балансі комунального під-

приємства по експлуатації адмінбудинків Житомирської обласної ради.
1.1. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, вул. Домбровського,38 

загальна площа 20,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 33 грн. 78 коп. за 1 кв.м у мі-
сяць (без ПДВ, станом на 31.05.17), цільове призначення – розміщення складу.

1.2. Нежиле приміщення на першому поверсі в будівлі за адресою: м. Житомир, 
майдан. С. П. Корольова, 3/14 загальна площа 24,40 кв.м, розрахункова орендна плата – 
7 грн. 89 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, станом на 24.05.17), цільове призначення – роз-
міщення громадської організації на площі, що не використовується для провадження 
підприємницької діяльності.

1.3. Нежиле приміщення в будівлі за адресою: м. Житомир, Київське шосе,11 
загальна площа 106,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 20 грн. 00 коп. за 1 кв.м 
у місяць (без ПДВ, станом на 31.05.17), цільове призначення – розміщення автомийки.

2. Інформація про об'єкт оренди: спортивні майданчики, що перебувають на балансі 
комунальної установи "Обласний центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів" Жито-
мирської обласної ради за адресою: м. Житомир, вул. Корабельна, 10, загальна площа 
3880,00 кв.м, розрахункова орендна плата – 1 грн. 03 коп. за 1 кв.м у місяць (без ПДВ, 
станом на 31.05.17), цільове призначення – розміщення приватного навчального закладу.

Прийняття заяв на оренду вказаного майна – до 13.00 16 серпня 2017 року включно 
за адресою: 10014, м. Житомир, майдан ім. С. П. Корольова, 12, кім. 209.

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

оренди вказаних об'єктів оренди.

ЗАПЧАСТИ:
�� Вся пластмасса для грузовика Reno Premium 2000 от 150 грн
�� Топливный бак 250л для грузовика Renault Премиум 2000 

неиспользованный  5000 грн
�� Рено Премиум 400 2000 г\в капот 2500 грн
�� Рено Премиум 400 200 г\в  дворники в сборе с механизмом 1300 грн
�� Рено Премиум 400 200 г\в вся основная проводка от 200 грн
�� Рено Премиум 400 200 г\в шланги патрубки трубы любые от 100 грн
�� Рено Премиум 400 200 г\в, амортизаторы 2 штуки 500 грн
�� Бачки пластиковые в ассортименте от 1000 грн
�� Решетка бампера передняя (борода) Грузовики  Daf XF 380 3000 грн
�� Крылья , левое и правое в наличии 2 шт  Daf Xf 380 850 грн

Тел.: 0977085708, 0631116792
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•	 Столяры требуются	строительной	компании.	inbud21@
ukr.net.	044)5741122,(044)2962203

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

•	 Строительные рабочие	срочно	требуются	в	агенцию.	Тру-
доустройство	по	биометрическим	паспортам	098)6819205

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

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

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

•	 Стяжечники срочно	требуются	в	связи	с	возведением	
высотного	жилого	дома	в	г.Киев.	Жильё	(общежитие)	предо-
ставляется.	Выплачивается	аванс	и	зарплата	068)3854721Ири-
наИвановна

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

•	 Технолог переробної	промисловості	запрошується	на	роботу	
на	м’ясопереробний	завод	ІНКО-ФУД	БЕРДИЧІВ.	Житлом	
забезпечуємо.	Адреса:	м.	Бердичів,	вул.	Білопільська,	131	
або	за	тел.:041)4345854,(095)2830003

•	 Товарознавець в	мережу	продуктових	магазинів.	З	д/р.	
Г/р	з	8.00	до	18.00,	офіційне	працевлаштування.	З/п	гідна	
063)5151051АндрійАнатолійович

•	 Токар Терміново!	З/п	висока.	Мiсце	роботи:	смт	Новогуй-
винськ	(Житомирський	р-н).	Офіційне	працевлаштування.	
067)4100962

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

•	 Токарь срочно	требуется	на	постоянную	работу	предпри-
ятию.	Г/р	нормированный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	
достойная.	428487

•	 Торговий агент	 терміново	 потрібен	 для	 роботи	 по	
м.Житомиру.	Можливо	без	власного	авто	та	д/р.	Продукти	
харчування.	З/п	висока	067)5001833

•	 Торговий представник	з	авто.	З/п	гідна,	графік	нормований.	
Можливість	професійного,	кар'єрного	і	особистого	зростання,	
стабільну	і	своєчасну	заробітну	плату.	Звертатися	за	адресою:	
м.	Житомир,	вул.	І.Гонти,68	096)7972405

•	 Торговый представитель	в	компанию	ООО	Щедро.	Жела-
тельно	наличие	авто,	о/р	в	торговле	от	1	года.	Стабильная	и	
своевременная	заработная	плата:	ставка	+	бонус.	Возмож-
ность	карьерного	роста	095)2350667Николай

•	 Торговый представитель	с	личным	авто	приглашается	в	
торговую	компанию	Snack	Production.	Заработная	плата-10	
000	грн+амортизация	067)6163330

•	требуются	уборщИкИ	в	г.кИев!	работа	посмен-
ная,	смены	дневные	И	ночные	(на	выбор),	по-
мощь	с	жИльем.	предоставляется	спецодежда.	
оплата	проезда	до	кИева.	з/п	5000-8000	грн./ме-
сяц.	очень	много	объектов!	звонИте!	0675268435

•	 Уборщики (-цы)	(женщины,мужчины).	Можно	с	инвалид.	груп-
пой	и	пенсионеры.	Стабильная	з/п	098)1621010,(096)1998694

•	 Уборщики (-цы)	в	ТРЦ	на	объекты	г.	Киева.	Г/р	посменный,	
возможен	вахтовый	метод.	Высокая	стабильная	оплата	от	
5000грн	и	выше	(аванс).	Жителям	регионов	возврат	проезда	
и	помощь	с	жильем	073)0307424,(067)5268435,(066)0611520

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

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

•	 Услуги УВАГА	ЖІНКИ!	Винагорода	за	донорство	яйцеклітин	
вік	18-29	років,	від	20000	до	25000грн.	За	сурогатне	материн-
ство	вік	від	18-39	років	до	370000грн.	Обов	язкова!	Наявність	
власної	дитини.	Ліцензія	МОЗУ	№554391	від	22.07.2010р	09
8)8658184,(095)7695479,(093)5386719

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

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

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

•	 Фасадчики по	утеплению	фасада,	150	грн/кв.	м.	Обьем	
2000	кв.	м.	г.	Киев.	095)4450429,(067)4276171

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

•	 Фасувальники продуктiв	харчування	на	постійне	місце	
роботи	(продовольча	група	товарів),	без	ш/з.	Г/р	за	домовле-
ністю,	в	районі	ЖД	вокзала	м.	Житомира.	Повна	інформація	
при	співбесіді	097)2210503

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

•	 Формувальник залізобетонних	виробів	Запрошуємо	на	
завод	залізобетонних	виробів	в	м.	Українку,	Київської	обл.	
Премії.	Надається	гуртожиток.	Можливий	вахтовий	метод	
роботи.	З/п8000-10000грн	067)4837544,(068)2830073

•	 Фрезерувальники на	металообробні	верстати.	Терміново!	
З/п	висока.	Мiсце	роботи:	смт	Новогуйвинськ	(Житомирський	
р-н).	Офіційне	працевлаштування.	067)4100962

•	 Фрезерувальники термiново	потрібні	в	гранітний	цех.	Опла-
та	відрядна.	Робота	круглий	рік,	хороші	умови	праці.	097)186
0832,(099)1506461,(096)8369098

•	 Швачки на	швейне	підприємство	(пошиття	корплративного	
одягу).	З/п	6000-9000	грн.	Іногороднім	надаємо	житло.	Робота	
в	м.	Київ	(ст.м.	Контрактова	Площа)	063)2371980,(096)5732402

•	 Швеи индивидуального	и	массового	пошива	приглашаются	
производственным	предприятия.	З/п	сдельная	Профильное	
образование.	Опыт	работы	от	1	года.	Иногороднм	предостав-
ляется	жильё.	Работа	в	г.Киеве.	067)2458390

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

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

•	 Швеи требуется	на	постоянную	работу.	Опыт	работы	
с	 пошивом	 женской	 одежды.	 З/п-	 5000-7000	 грн	
067)7582314,(093)9046273Ярослав

•	 Швея терміново	запрошується	на	ПАТ	Бердичівська	фабрика	
одягу.	Д/р	необов	язковий,	навчаємо.	Підвіз	автобусом.	Г/р	з	
7.30-16.00.	З/п	6000	грн	041)4321561,(041)4320355

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

•	 Шліфувальник-полірувальник термiново	потрібен	в	граніт-
ний	цех.	Оплата	відрядна.	Робота	круглий	рік,	хороші	умови	
праці.	097)1860832,(099)1506461,(096)8369098

•	 Штамповщик (мужчины/женщины)	срочно	требуется	на	по-
стоянную	работу	предприятию.	Г/р	нормированный.	Хорошие	
условия	работы.	З/п	достойная.	428487

•	 Штукатур на	машинную	штукатурку.	Объем:	300	кв.	м.	г.	
Киев.	095)4450429,(067)4276171

•	 Штукатур срочно	требуется	в	связи	с	возведением	
высотного	жилого	дома	в	г.Киев.	Жильё	(общежитие)	предо-
ставляется.	Выплачивается	аванс	и	зарплата	068)3854721Ири-
наИвановна

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

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

•	 Штукатуры требуются	строительной	компании	inbud21@
ukr.net.	044)5741122,(044)2962203

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

•	 Экскаваторщик на	JCB	4CX,	JCB	3CX	срочно	на	постоянное	
место	работы	в	с.Горенычи,	киевской	области.	З/п	от	6000грн.	
Предоставляем	безоплатное	жилье.	044)3313198

•	 Экскаваторщик на	JCB-3СХ	срочно	требуется	для	работы	
в	Киевской	области.	Хорошие	условия	работы.	Жильё	пред-
оставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

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

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

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

•	 Электрогазосварщик срочно	приглашается	на	производ-
ство	металлоконструкций	на	ТОВ	Шалений	Молот.	Офици-
альное	трудоустройство.	Можно	без	о/р.	Г/р	нормированный.	
Зароботная	плата	10000грн	067)9707615Андрей

2. НеРухомість 

2.12. Продам Ділянки в передмісті 

ПродАЖА УчАсТкА Под ЖилУю ЗАсТройкУ. 
Пл.13 соТок,  Ул. дАчнАя, рядом лес , мАгАЗин, 
осТАновкА.  оТ собсТвенникА. ценА 1.215.000 
грн. Тел.: 0977085708, 0631116792

ПродАЖА УчАсТкА Под ЖилУю ПлощАдь оТ 
13.5 соТок,  Ул. выговского 75, р-н крошня 
ЗА ПерееЗдом. ценА 324.000. УчАсТок ровный, 
ПрямоУгольный, ПривАТиЗировАный, в нА-
личии все  докУменТы.  вТоричное Жилье. 
Тел.: 0977085708, 0631116792

2.2. Продам 2-кiмнатнi квартири 

•	продам	2-х	ком.кв.,	5/5	этажей,	53м/29м/8м,	
жИтомИрская	обл.,	г.новоград-волынскИй.	
цена	574	413	грн.	0972836059

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	продам	3-х	ком.кв.,	2/5	этажей,	72м/42м/9м,	
г.жИтомИр,	р-н	корбутовка,	ул.черняховского.	
цена	911	432	грн.	0677724326

•	продам	3-х	ком.кв.,	4/5	этажей,	65м/40м/8,5м,	
кИевская	обл.,	борИспольскИй	р-н,	с.пролескИ,	
ул.щаслИвая.	цена	887	728	грн.	0981583692

2.7. Продам будинки в місті 

•	продам	1-но	этажный	дом,	г.жИтомИр,	р-н	
марьяновка,	ул.бугайченко.	цена	1	018	277	грн.	
0681414611

•	продам	1-но	этажный	дом,	г.жИтомИр,	
ул.баранова.	цена	729	167	грн.	0958331303

•	продам	1-но	этажный	дом,	жИтомИрская	
обл.,	г.бердИчев.	цена	234	987	грн.	0672527767

БУРІННЯ свердловин

ТОВ «Житомирбуррозвідка»

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

Роботи виконуються
вчасно та якісно

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

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

НАЯВНІСТЬ ВОДИ 

ГАРАНТУЄМО!

•	 Слюсар ремонтник	запрошується	підприємством	ДОК-
7.	З	д/р.	З/п	відрядна,	від	7000грн	і	вище.	Ліжко-місце:	
200грн/міс.	м.Київ,	вул.Богатирська,9	"ст.м.	Героїв	Дніпра"	
044)4125764,(097)0043133

•	 Слюсар терміново	на	постійне	місце	роботи	у	м.Київ.	З/п	
від	6000грн.	Г/р-	6-ти	денний,	нічні	зміни.	Надаємо	житло	
для	іногородніх.	Телефонувати	з	9.00-18.00	096)3071392

•	 Слюсар-ремонтник потрібен	на	работу	в	Овочевий	ком-
бінат	Станишівка.	Г/р	з	8.00	до	16.30.	Своєчасна	виплата	
заробітної	плати,	офіційне	працевлаштування	згідно	КЗпП	
України,	повний	соц.	пакет	492737,(063)4177924

•	 Слюсар-ремонтник у	м.	Фастів	Київська	обл.	З/п	висо-
ка,	договірна.	В	разі	необхідності	безкоштовно	надається	
гуртожиток	Проїзд	від	вокзалу	(м.	Фастів)	-	транспортом	
підприємства	067)1033674,(044)2880498

•	 Слюсар-сантехнік запрошується	на	роботу	на	ПАТ	Жи-
томирський	маслозавод.	З/п	за	результатами	співбесіди.	
e-mail:	lvikarchuk@rud.ua	067)9838635,422916

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

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

•	 Специалист по	работе	с	клиентами	в	компанию	Argument.	
Доход	от	5000	грн.	Своевременная	выплата	з/п,	официаль-
ное	оформление	с	первого	звонка.	067)4888259,(073)3100
098,(050)3339188

•	 Специалисты по	ремонту	кузовных	авто	срочно	требуют-
ся	на	СТО.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	Хорошие	
условия	работы	З/п	достойная.	067)5920278

сПільнА Польсько-Укр. Агенція доПомАгАє 
У відкр. віЗи до Польщі ТА чехії. робоТА для 
бУдівельн. У лиТві, дАнії, есТонії. робоТА для 
водіїв кАТ в У нім. відкриТТя віЗи ТА робоТА в 
Англіїі, сшА,кАнАди. дешеві воєвУдські віЗи 
ліц. мПсПУ Ав №547294 від 27.08. 0996348031, 
0632154039

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.	ИногороднИм	предостав-
ляется	жИлье.	зп	от	10	000	грн.	0678330225

•	 Столяр -мебляр	запрошується	підприємством	ДОК-
7.	З	д/р.	З/п	відрядна,	від	7000грн	і	вище.	Ліжко-місце:	
200грн/міс.	м.Київ,	вул.Богатирська,9	"ст.м.	Героїв	Дніпра"	
044)4125764,(097)0043133

ЛЕГЕНДАРНА СПАСИТЕЛЬКА ТА ЗНАХАРКА
ЛІНА Неможливого для неї не існує!

Індивідуальний прийом в м. Житомирі: вул. Київська, 10 (2 поверх)

Прийом тільки за попереднім записом за тел. (067) 732-05-06

Більше 20 років успішно допомагає людям по всій Україні. Її обряди та 
ритуали потужні та ефективні. Проводить багато обрядів: зняття 
чорного пристріту, псування, родових проклять, порчі, відновлення сім'ї, 
позбавлення від зрад, вирішення нестандартних проблем. Професій-
ний захист життя, майна, любові. Позбавлення від поганих звичок.

ГАРАНТІЯ РЕЗУЛЬТАТУСпец. дозвіл МОЗ України
№ 2458 від 27.04.2012 р.

�� Продам документи на полуприцеп самосвальний " Лангендорф" SKA 
20\25, полная масса 31.05т, 1997г.в, серый. Цена 405.000

�� Полуприцеп самосвальный ИФА HLF 200\28 серый, полная масса 
34т, 1989г.в - 27.000

�� Полуприцеп самосвальный Fruhauf SMKS 24? 1991г.в, зеленый - 40.000
�� Полуприцеп самовальный Kaesbohrer SKH 24\138L. Полная масса 36.6т, 

черный, 1991г.в - 27.000
�� Тягач Daf SF 380, дизель, белый, 1999г.в - 67.500

Тел.: 0977085708, 0631116792
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2.8. Продам будинки в передмісті 

•	продам	1-но	этажный	дом,	жИтомИрская	
обл.,	брусИловскИй	р-н,	с.хомутец.	цена	416	
667	грн.	0953451857

ПродАЖА домА, вТоричное Жилье, 3 ком-
нАТы, 1 эТАЖ, общАя ПлощАдь 80м2, кУхня  
10м2, УчАсТок 10 соТок, кирПичные сТены, 
год ПосТройки 1980-1989, довбыш. дом 1987г. 
80кв.м, сАрАй, колодец, гАЗ, огороЖен. хоЗя-
ин. ценА 270.000 Тел.: 0977085708, 0631116792

•	продам	1-но	этажный	дом,	жИтомИрская	
обл.,	коростышевскИй	р-н,	с.козеевка,	ул.щорса.	
цена	326	371	грн.	0982273008

•	продам	2-х	этажный	дом,	вИннИцкая	обл.,	
лука-мелешковская,	верхня	нагірна.	цена	1	
302	084	грн.	0631226140

2.9. Продам Частина будинку 

•	продам	1-но	этажную	часть	дома,	жИто-
мИрская	обл.,	г.бердИчев.	цена	313	316	грн.	
0930078269

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

2.10. Продам Дачі 

•	продам	дачу,	жИтомИрскИй	р-н,	березовскИй	
масИв.	цена	72	917	грн.	0677724326

•	продам	дачу,	жИтомИрскИй	р-н,	с.букИ.	цена	
261	097	грн.	0989254509

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,	29м/0м/0м,	жИ-
томИрскИй	р-н,	с.олИевка.	цена	587	240	грн.	
0674119106

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 

3.3. 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

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

•	запчастИнИ	до	всіх	вИдів	м/автобусів	та	
мінівенів,	у	наявності	та	на	замовлення	(2-7	
днів),	нові,	б/в,	гуртом	та	вроздріб,	відправка	
по	україні,	власнИй	велИкИй	склад.	(097)1521331	
0932613742,	0977266640

•	 Комбайн "Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м;	трактор	Джон	Дір-
6910,	140к.с.;	преси	для	соломи	"Велгер",	"Массей";	плуги	
оборотні	3-5-корпусні;	жатки	кукурудзяні,	6-8	рядні;	карто-
плесаджалки,	1-рядні;	комбайн;	обприскувач,	900л;	сівалка	
097)3850784,	(097)5847243

•	комбайнИ	зернозбИральні,	прес-підбИрачі,	
комбайнИ	картоплезбИральні	іноземного	
в-ва,	тракторИ	мтз-80,	-82,	т-25,	доставка	
0508462159,0986306600

•	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, картоплекопачки,	сівалки,	грунтофрези,	борони,	
мінітрактори,	мотоблоки.	Запчастини.	Зернодробарки,	траво-
різки.	Доставка	по	Україні/	Сайт:	agrokram.com	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

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

3.7. автозапчастини. Продам 

•	автозапчастИнИ	за	гуртовИмИ	цінамИ	і	усе	
необхідне	для	авто	(яп,нім,корея,кИтай).	мага-
зИн	souz.kh.ua	0956386969,	0966386969

•	агрозапчастИнИ	до	зернозбИральнИх	комбай-
нів,	обпрИскувачів,	косарок,	прес-підбИрачів,	
картоплезбИральнИх	комбайнів,	картоплеса-
джалок,	копачок,	шИнИ,	камерИ.	www.agrokom.
In.ua.	(063)9628236,	0676713553,0992012978

двигАТель в сборе  Sw 266 andoria 1984 г., 4 
цилиндрА, ПривеЗен иЗ Польщи  04.02.2016г, 
ценА 594.000 Тел.:  0977085708, 0631116792

•	колодкИ	тормозные	орИгИнальные	с	датчИ-
ком	Износа,	в	налИчИИ	-	900грн.	так	же	возмо-
жен	подбор	колодок	по	заменИтелям	лучшИх	
брендов.	подбор	авто-запчастей.	отправка	
новой	почтой	на	следующИй	день	после	за-
каза.	0677509945

3.9. автосервіс, авторемонт. Послуги 

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

УслУги экскАвАТорА KomatSu рс 180. ковш 
1м.кУб, сТрелА 9м. коПАем сТАвки, коПАнки. 
рАЗвАливАние  ЗдАний, ПогрУЗкА  сыПУчих 
мАТериАлов, сТроймУсорА, нАл.\ беЗнАл. 
рАсчеТ. ценА 750 грн ЗА чАс, беЗ ТоПливА, + 
10 л ТоПливо. досТАвкА нА ТрАлле 30 грн ЗА 
1 км. Тел.: 0977085708, 0631116792

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

ПродАм Песок мыТый, оврАЖный, щебень 
всех фрАкций, беТон всех мАрок, грУнТ, 
ПодсыПкА. ПеревоЗки оТ 5 до 40 Тонн. Тел.: 
0977085708, 0631116792

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

•	продам	песок,	бут,	щебень,	отсев,	дро-
ва,	землю,	глИну,	перегной,	подшИвка.	до-
ставка	стройматерИалов,	вывоз	мусора.	
0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	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/радіатори,	керам.	панелі.	Вир.	
Україна	0675236614

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

•	 Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	Теплоакумулятори.	
Від	виробника.	Доставка	по	Україні.	Найкраща	ціна	без	по-
середників.	http://termico.com.ua,	0503292211	0673292211,	
0933292211

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

квАліфіковАнА гАрАнТовАнА доПомогА в 
оТримАнні кредиТУ Під вигідний відсоТок 
max. до 450000 гривень нА сТрок до 10 років. 
консУльТАція: 0993337916, 0681458367

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	 по-
над	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

доПомоЖУ вирішиТи бУдь-якУ склАднУ ЖиТ-
ТєвУ сиТУАцію 0986832147

•	 Наркологічна клініка	"Доктор	Благо	Плюс"	в	Одесі	про-
водить	лікування	метадонової,	героїнової	залежності	і	ал-
коголізму.	Імплантація	нарко-	і	алкоблокаторів,	робота	з	
психологом.	Ліц.	АВ	№	567544	від	28.10.2010р.,	МОЗУ.	www.
centerblago.com.ua	0487023424

8. РіЗНе 

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

продается	торговое	оборудованИе	с	отдела	
парфюмерИИ	И	подарков,	мебель	находИться	
в	тц	дастор	0674100106

•	 Продам металообробне	обладнання,	плити	монтажнi	
чавуннi	1500х2500,	Н=400	0675135135

•	 Трубогиби, комплекти	обладнання	для	вир.	кованих	ви-
робів	та	м/п	вікон.	Ковані	боковини	для	лавок.	decorzabor.
prom.ua	0973588260

8.13. вторсировина, прийом, переробка. 
Куплю 

кУПУємо відходи Плівки ПолієТиленової, 
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	твердих	та	мяких	
порід	деревини	0981554242

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

8.16. хобі, тварини. Продам 

•	внИманИе!	продажа	унИкальной	кнИгИ,	кото-
рая	вам	поможет	навсегда	ИзбавИться	от	он-
кологИческИх	И	всех	хронИческИх	заболеванИй	
народнымИ	методамИ.	благодаря	этой	кнИге	
выздоровелИ	тысячИ	людей.	автор	евгенИй	
лебедев	0984827059

8.20. стіл знахідок. Загубив 

втрачено	тИмчасове	посвідчення	дИтИнИ	з	
багатодітної	сім*ї	серія	ж	№509	на	ім*я	ко-
лісінського	юрія	олександровИча	вважатИ	
недійснИм

8.23. інше. Продам 

кАТАліЗАТори всіх видів, вЖивАні Або відПрА-
цьовАні, цілі і нА вАгУ, ріЗних мАрок. фАховА 
оцінкА ЗА хвилинУ чАсУ. кУПУємо дорого 
0672659482, 0500719557

•	 Продажа оборудованного	бизнеса	под	парикмахерскую,	
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)	жов-
те,	випущене	до	1991р.,	бивні,	зуби	кашалота,	моржа,	
нагород,	ікони,	самовари,	зброю,	техніку,	картини,	стату-
етки,	срібло,	вази,	фотоап.,	книги	до	1917р.,	годинники.	
mobistyle12072017@gmail.com	0953961168,	0681337332	Viber

•	 Викуп промислового	обладнання.	Крани	козлові,	мостові,	
башенні.	Редуктори,	Дизельні	електростанції	30-250	квт.	
Тельфера	б/в,	компресора,	лебідки	промисл.,	складскі	нелікв.	
0977317937,	0630281128

•	 Куп. лічильники	Гейгера,	Re-трубки.	Радіолампи	ГУ,	
ГИ,6н,6ж,6п,	в	т.ч.індикаторні.	Контактри.	Реле.	Вакуум.	
конденсатори	0979902807

•	 Куплю Баббіт	Б-16,	Б-83,	припой	ПОС-30,	ПОС-40,	ПОС-61,	
олово.	Терміново,	в	будь-якому	вигляді	і	кількості.	Дзвоніть,	
за	ціною	домовимось.	Офіс	у	м.	Кривий	Ріг	0963409983

•	 Куплю електродвигуни,	редуктори,	тельфери,	насоси,	
лічильники	бензину	0972771728

•	 Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	другую	фи-
лателистическую	продукцию.	Куплю	монеты	и	бумажные	
деньги.	0637610940,0506389475

•	куплю	натуральні	янтарні	бусИ	від	500	до	
1500	грн.	за	1	грам,	коралові	бусИ.	а	також	
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СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

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

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

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

металочерепиця профнастил

металосайдинг 
під "блок-хауз"

металевий 
євроштахетник

Знайдіть дешевше, і ми зробимо ще дешевше! 

від 90 грн/м2 від 70 грн/м2

від 150 грн/м2 від 18 грн/м.п

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

БЕТОН, РОЗЧИН
ЦЕМЕНТ

КОЛОДЯЗНІ 
КІЛЬЦЯБУДСУМІШІ

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

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

ФУНДАМЕНТНІ 
БЛОКИ

ПОСЛУГИ СПЕЦТЕХНІКИ

0412-33-70-12, 097-440-16-93

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

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).	Електро-
двигун	1-18	кВт,	Верстати.	Тиски.	Патрони.	Фото:	sky85593@
gmail.com	0964180586

•	 Куплю пром.будівлі	під	розборку	(ангари,	склади,	елеватори,	
комплекси,	фабрики).	Будматеріали,	метал	бв,	опт	0977317937,	
0630281128

•	 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	холодИльне	та	технологічне	обладнання	
0966552655

•	 Куплю: військову	форму	СРСР,	чоботи	хромові,	бурки,	
нагороди,	значки,	янтар,	зуби	кашалоту,	бівень,	сервізи,	
картини	0683345254

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

•	 Постійно закуповуємо	паливні	брикети	"Піні-Кей",	самовиве-
зення,	упаковка	біг-бег	або	пакети	0981554242
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кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Активність у діловій 

кар’єрі спрямуйте в кон-
структивне русло. Усе – 

заради головної мети. Будьте готові 
до серйозних випробувань.

ТЕЛЕЦЬ
Цього тижня важ-

ливо добре обмірку-
вати й спланувати 

свої дії на ниві поліпшення 
матеріального становища.

БЛИЗНЮКИ
Активний та ре-

зультативний тиж-
день, якщо вам буде цікаво 
займатися роботою, ремон-
том, навчанням, самовдоско-
наленням.

РАК
Якщо ви активно 

шукаєте роботу, то 
ваші дії можуть увінчатися 
успіхом. І не забувайте про 
близьких людей, вони потре-
бують вашої підтримки.

ЛЕВ
Не надто вдалий 

тиждень для трудо-
вого героїзму. Ваші подвиги 
навряд чи гідно оцінять, зате 
ви будете виснажені фізично 
та нервово.

ДІВА
Гарний тиждень. 

Вдасться продемон-
струвати свою індивідуаль-
ність, можливі особисті успі-
хи, причому без сторонньої 
допомоги.

ТЕРЕЗИ
Рівномірно чергуй-

те роботу та відпочи-
нок. Прислухайтеся до себе, 
постарайтеся уникати будь-
яких ситуацій, які видадуться 
вам сумнівними.

СКОРПІОН
Ви на шляху до 

успіху. Довіртеся сво-
їй інтуїції – вона підкаже, як 
діяти, щоб усе пройшло добре.

СТРІЛЕЦЬ
Ви можете аж над-

то поблажливо поста-
витись до власних недоліків 
та помилок. Не переступіть 
межу, інакше ваш авторитет 
може похитнутися.

КОЗЕРІГ
Спокійніше став-

теся до змін та неспо-
діванок, і все у вас вийде. Зо-
середьтеся на головному для 
себе особисто.

ВОДОЛІЙ
Буде багато роботи. 

Можливі цікаві нови-
ни, однак не вірте всьому, бо 
висока ймовірність отримати 
перекручену інформацію.

РИБИ
Щоб досягти бажа-

ного результату, вам не-
обхідно проявляти активність 
та ділову ініціативу. Вихідні 
проведіть у якомусь незвично-
му і гарному місці.

�� Музей волосся Лейли в 
Індепенденсі

В американському місті Інде-
пенденс існує музей, присвячений 
волоссю. У ньому зібрана величезна 
колекція вінків, зроблених з пасм 
волосся, а також всіляких прикрас, 
у яких використовується волосся. 
Деякі з експонатів музею раніше 
належали таким знаменитостям, як 
королева Вікторія, Мерилін Монро, 
Майкл Джексон і навіть кільком 
американським президентам.

�� Музей вампірів та інших 
уявних монстрів в Парижі

Тим, хто є шанувальником 

вампірів, варто відвідати музей Le 
Musée de Vampires et Monstres de 
l’lmaginaire, який присвячений 
вампірам та іншим легендарним 
істотам. У музеї, який оформлений 
у вигляді кладовища, можна поба-
чити кажанів, моторошні тексти, 
людські останки, таємничі реліквії і, 
звичайно, вампірів. Заснував настіль-
ки незвичайний заклад Жак Сіргіт.

�� Середньовічний Музей 
тортур у Сан-Джіміньяно, Італія

На відміну від сучасних днів, 
коли тортури є незаконними, у 
часи середньовіччя вони були 
невід’ємною частиною системи 

правосуддя. Середньовічний му-
зей тортур в італійському містеч-
ку є місцем, де можна побачити 
моторошні пристосування, якими 
колись катували людей.

�� Музей хропіння в місті 
Альфред, Німеччина

Існує музей, присвячений яви-
щу, яке дратує всіх, –  хропінню. 
Музей, що знаходиться в німецько-
му місті Альфред, має дуже цікаву 
колекцію сучасного і «вінтажного» 
обладнання, яке люди використо-
вували і продовжують викорис-
товувати для допомоги тим, хто 
страждає від  хропіння.

музеї світу з креативними 
експозиціями, які варто побачити

Р



Бігфут молодший
Жанр: мультфільм, пригоди
Адам – звичайний хлопчик, у якого 

доля склалася зовсім непросто. Кілька 
років тому його батько безслідно зник. 
Зовсім випадково він знаходить в 
будинку тайник, у якому є інформація, 
де шукати тата. Адам готовий віддати 
все, щоб знайти його. Хлопець 
зважується на подорож всього свого 
життя. Воно сповнене небезпек, 
труднощів і неймовірних відкриттів. 
Через безглузду випадковість хлопчик 
мало не загинув, але врятував його...

атомна Блондинка
Жанр: бойовик, детектив, трилер
Агент Секретної розвідувальної служби 

Великобританії Лоррейн Бротон є одним 
з найкращих представників цієї професії. 
Вона вміє добувати будь-яку інформа-
цію за допомогою своєї запаморочливої 
краси, неймовірного розуму і фізичної 
підготовки. Вона одна в небезпечному 
Берліні часів Холодної війни повинна роз-
слідувати вбивство агента Гаскойна. Але 
кожна людина, яка стає близький Лор-
рейн, вмирає. Хтось її викриває, і вона 
повинна зрозуміти, хто це робить. 

дюнкерк
Жанр: військовий, драма, історія
Події картини розгортаються під час 

Другої світової війни на півночі Франції. 
Дюнкеркська битва між німецькою армією 
і частинами британських, французьких і 
бельгійських військ закінчилася відступом 
союзників до лінії берега. Кільце противника 
звужувалося, і тисячі солдатів опинилися 
заблоковані між морем і наступаючими 
німцями. Британський флот отримує наказ 
евакуювати війська. Одночасно уряд 
Великобританії звертається до всіх власників 
кораблів і човнів з проханням про допомогу. 
Було врятовано майже 340 тисяч життів.

експеримент «офіс»
Жанр: трилер, жахи
Організація "Бєлко" дає оголошення про 

прийом на роботу, умови і оплата дуже 
хороша. Претенденти дізнаються, що є одна 
умови для прийому на роботу, вони повинні 
дозволити вживити їм чіп в будь-яку частину 
тіла. Дивна умова нікого не насторожила, всі 
були просто зачаровані майбутніми перспек-
тивами. Коли необхідна кількість співробіт-
ників набрана, люди опиняються в пастці. 
Якийсь голос оголошує їм, що всі вони учас-
ники експерименту. З'ясовується, що вони 
повинні вбити будь-яких двох людей, якщо 
вони цього не зроблять, то загинуть усі...

кінотеатр «УкраЇна» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua
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