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Тихше їдеш – далі будеш: Кабмін 
планує обмежити швидкість 
у містах до 50 км/год

Житомирські кондуктори незабаром 
можуть залишитися без роботи

У мерії пояснюють, що об’єктивними фак-
торами підвищення тарифів є зростання 
зарплати на 132,2 %, підвищення на 70 % 
електроенергії, минулорічна інфляція с. 4

ПРОВІДНА    НІМЕЦЬКА    ОПТИКА

м. Житомир, вул. Київська, 74
тел.: (0412) 47-23-01 
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Безкоштовний комп’ютерний тест
на сучасному обладнанні, в зручний для 
Вас час, без попереднього запису
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі стандартні лінзи з «антибліком»
Окуляри на замовлення*
акційна металева або пластикова оправа, 
німецькі потоншені лінзи з «антибліком»


*у

мо
ви

 ак
ції

 —
 у 

са
ло

на
х fi

elm
an

n
**

Зн
иж

ка
 н

а в
есь

 то
ва

р к
рім

 ак
цій

ни
х п

ро
по

зи
цій

 д
о 3

1.0
8.2

01
7



2 Середа, 9 серпня 2017www.20minut.ua Новини

У четвер, 10 серпня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової 
бібліотеки імені Олега Ольжича відбудеться двадцять восьме засідання «Клубу 
експертів Житомирщини». Тема телевізійного ефіру: «Політична культура сучас-
ного житомирянина».

Участь у засіданні візьмуть політологи: Анатолій Мельниченко, Сергій 

Рудницькій, Андрій Карташов.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». 
Пряма трансляція в четвер о 18:30. Тема телевізійного ефіру: 
«Політична культура сучасного житомирянина»

Анастасія Кузьмич

До другої річниці 
патрульної поліції 
у Житомирі 5 серпня 
перезнтували вело-
патруль.

Як розповів начальник управ-
ління патрульної поліції в м. Жито-
мирі Олександр Гуменюк, велопа-
труль – новинка для нашого міста.

«Поліцейські будуть здійсню-
вати патрулювання наших парків, 
скверів і центральної частини міста, 
тобто там, де є значне скупчення 
громадян і де громадяни у вихідні 
та святкові дні активно відпочива-
ють. Велопатруль запроваджений 
для того, щоб ефективніше і швид-
ше реагувати на повідомлення і за-
безпечувати громадський порядок 

і публічну безпеку в місті», – пояс-
нює Олександр Гуменюк.

Побачити 6 екіпажів новоприз-
начених велопатрульних можна 
буде на вулицях Житомира п’ять 
днів на тиждень – з середи по поне-

ділок. Також вони проходитимуть 
допідготовку в Києві.

Міський голова Сергій Сухом-
лин побажав патрульним спокій-
ної служби й анонсував збільшен-
ня кількості патрулів.

Алла Гетьман

Цього року 25 дітей 
із Житомира 7 днів 
відпочивали на березі 
Чорного моря в місті 
Урекі (Грузія).

У рамках поїздки діти учасни-
ків АТО відвідали визначні місця 
Грузії, а саме побували з екскур-
сіями у містах Кутаїсі та Батумі, 
побачили пам’ятки історії і архі-
тектури, ботанічні сади та печери.

Наступного року місто Кутаїсі 
знову запрошує житомирських 
хлопчиків і дівчат на відпочинок. 
Крім того, є велика ймовірність, 
що житомирські діти зможуть 
відвідати ї інші країни. Про це 
повідомив міський голова Сергій 
Сухомлин.

«Наступного року будемо пла-
нувати відправити більше дітей на 
відпочинок, адже знову є пропози-
ція від міста Кутаїсі, а також зараз 
ми ведемо перемовини і з іншими 
країнами, тому сподіваємось, що 
вже у 2018 році наші діти зможуть 

відпочити і на березі моря у Туреч-
чині», – зазначив Сергій Сухомлин.

Також у мерії повідомили, що 
зараз відбувається планування та 
підготовка для організації оздо-
ровлення дітей з міста Кутаїсі 
у 2018 році в Житомирі.

Анастасія Кузьмич

Для житомирських 
воїнів АТО почали 
будувати багатопо-
верхівку. З цієї нагоди 
4 липня до фундамен-
ту новобудови уро-
чисто заклали «капсу-
лу часу».

Рік тому громадська орга-
нізація «Атошник» почала ре-
алізацію соціально значущого 
проекту – будівництва багато-
поверхового будинку для сімей 
військовослужбовців і учасників 
АТО за адресою вулиця Кня-
зів Острозьких, 59. Як зазначив 
міський голова Сергій Сухом-
лин, більше 10 років на цьому 
місці знаходились залишки 
старої будівлі, на що постійно 
скаржилися місцеві мешканці.

«Завдяки підтримці депу-
татського корпусу рік тому ми 
прийняли рішення й переда-
ли цю ділянку під кооператив 
для учасників АТО. Десятки 
родин отримають тут кварти-

ри. Ми розуміємо, що місто не 
може забезпечити всі родини 
ділянками, – розповідає мер. – 
Сьогодні ми заклали капсулу, 
починає будуватися фундамент. 
У наступному році, як пообіцяв 
забудовник, будинок має бути 
зданий в експлуатацію».

Сергій Сухомлин пояснив, 
що частину квартир у ново-
будові кооператив продасть за 
ринковою ціною, і таким чином 
здешевіє квадратний метр для 
учасників АТО.

Крім цього,  за  с ловами 
мера, на минулій сесії міськра-
ди депутати прийняли рішення 
ще щодо кількох кооперативів 
(для житомирських вчителів, 
медиків, молодих спеціалістів 
і ще одного кооперативу для 
учасників АТО).

«На підписі у Міністра обро-
ни лежить меморандум, згідно 
з яким Міністерство оборони 
має передати місту майданчик 
під забудову – склади на Пок-
ровській, близько 15 га землі», – 
анонсував міський голова.

Сподіваємося,  що вс і  ці 
проекти вийдуть за межі обі-
цянок і планів, а житомирські 
військовослужбовці та решта 
претендентів отримають дов-
гоочікуване житло.

Житомирські патрульні 
«осідлали» велосипеди

Діти учасників АТО наступного року 
знову відпочинуть за кордоном

У фундамент новобудови 
для АТОвців заклали 
«капсулу часу»
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Знайди 10 відмінностей: як споживають 
енергоресурси українці та європейці

Про відмінності у 
споживанні енергоре-
сурсів українцями та 
європейцями написа-
но багато. 

 Винахідлива трійця козаків 
з легендарного мультфільму «Як 
козаки…» теж порівняла, як в 
Україні та інших європейських 
країнах ведуть облік енерго-
ресурсів, як їх споживають, як 

ставляться до них взагалі. Порів-
нювали як населення, так і під-
приємства. Що з того вийшло – 
дивіться і порівнюйте!   

Як ми вже писали, у 2017 сла-
ветна трійця козаків з легендар-

ного мультфільму «Як козаки…» 
Грай, Око та Тур випробують на 
собі всі зміни, які запроваджу-
ються в енергетиці.  

Серія інфографік «Як козаки 
енергонезалежність розвивали» - 

частина комунікаційної кампанії 
проекту «Програма комунікації 
реформ в Україні», покликаної  
привернути увагу широ-
кої громадськості до змін 
у секторі енергетики. Р
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Влада порушила закон
Багато розмов минулого тижня було 

про дозвіл продажу алкоголю на свят-
куванні Дня міста у Житомирі. Одні вва-
жають, що алкоголю не місце на свят-
куванні, другі – що свята без алкоголю 
бути не може, треті – що продаватися 
повинні лише слабоалкогольні напої. 
Скільки людей – стільки і думок.

Не вдаюся у дискусію, наскільки це 
рішення вірне або ні та яке місце ал-
коголю на святкуванні. Натомість хочу 
наголосити, що рішення про дозвіл про-
дажу слабоалкогольних напоїв прийнято 
з порушеннями. Виконавчий комітет Жи-
томирської міської ради двічі порушив 
власний регламент, а також Закон Украї-
ни «Про доступ до публічної інформації». 
Тому воно має бути скасоване.

Те, яким чином приймалося це рі-
шення, виглядає досить дивним і на-
гадує корупційну схему.

По-перше, дозвіл на продаж слабоал-
когольних напоїв передбачає, що напої, 
які будуть представлені на святі, повинні 
мати вміст спирту не більше 8%. Анонсу-
ється, що будуть продавати та дегустувати 
наливки, а ми знаємо, що хороші налив-
ки мають міцність 25–35% спирту. Отже, 
під виглядом слабоалкогольних напоїв 
планують продавати міцні спиртні напої.

По-друге, говорили про дегуста-
цію та продаж наливок домашнього 
виробництва. За результатами голо-
сування будуть визначати наливку 
по-житомирськи. Це виглядає так, 
ніби рішення приймалося в інтересах 
конкретного виробника наливок.

Якщо є така потреба – визначити на-
ливку по-житомирськи, давайте зробимо 
окремий захід виключно з наливками або 
чимось іншим, де будуть представлені ви-
роби не одного закладу, і визначимо на-
пій по-житомирськи. Не розумію, чому це 
робити саме на День міста. Невже хтось 
просто використовує День міста для ре-
клами та промоції алкогольних наливок?

По-третє, виникає питання: на-
скільки наливки є безпечними, чи є 
сертифікати якості та відповідності цих 
напоїв? На святкуванні Дня міста люди 
не матимуть альтернативи та вибору, 
і, відповідно, будуть купувати саме ці, 
нікому не відомі напої.

Виконком прийняв рішення, не 
отримавши відповідної документації 
на алкогольну продукцію, яку плану-
ють реалізовувати під час свята. Цілком 
можливо, що на День міста під виглядом 
слабоалкогольних напоїв будуть про-
давати усе, що завгодно, також і міцний 
алкоголь. Враховуючи, що непоодино-
кими є випадки продажу фальсифікату 
та неякісного алкоголю, подібна ситуація 
є неприпустимою. Зважаючи на усі об-
ставини та порушення Закону при при-
йнятті цього рішення, я буду звертатися 
до суду та вимагатиму визнання цього 
рішення незаконним.

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

Житомирські ЖЕКи 
стануть «дорожчими»

Анастасія Кузьмич

Для 16 житомир-
ських ЖЕКів 2 серпня 
міськвиконком за-
твердив нові тарифи.

За словами директора депар-
таменту економічного розвитку 
Миколи Костриці, об’єктивними 
факторами зростання тарифів є 
зростання заробітної плати на 
132,2%, підвищення на майже 
70% електроенергії, минулорічна 
інфляція, яка склала 12, 4%.

«Якщо говорити про середнє 
зростання у відсотках, то воно 
коливається від 25 до 112%. Се-
реднє зростання в гривнях – від 
82 копійок до 2 гривень (це по 
відомчим будинкам “Атмашбу-
ду”, де тарифи давно не пере-
глядалися)», – зазначив Микола 
Костриця.

Проекти рішення були на-
правлені на погодження до 
Антимонопольного комітету, 
зауваження якого включили 
до кожного проекту як окремі 
пункти.

«Складати акти виконаних 
послуг (робіт) з утримання бу-
динків і споруд та прибудинко-
вих територій окремо за кожним 
будинком по кожній із складових 
переліку послуг з утримання бу-

динків, споруд та прибудинкових 
територій. У рік проведення по-
точного ремонту складати ко-
місією перелік робіт, кошторис 
та акти приймання робіт із по-
точного ремонту і відповідно 
до вимог Правил утримання 
жилих будинків та прибудин-
кових територій, затверджених 
наказом Державного комітету 
України з питань житлово-ко-
мунального господарства від 
17.05.2006 № 76», – зазначається 
у зауваженні Житомирського 
обласного територіального від-
ділення АМКУ.

Заступник міського голови 
Олександр Фещенко пояснив:

«Зараз ми встановлюємо 
плановий тариф. Це не означає, 
що він обов'язково буде таким 
у кожному будинку. Цим пунк-
том ми передбачаємо фактичне 
надання послуг, яке буде висвіт-
люватись щомісячно по кож-
ному окремому будинку. Якщо 
послуга з якихось причин не на-
давалася або перенесена на на-
ступний місяць – вона не включа-
ється в тариф за місяць, – обіцяє 
Олександр Фещенко. – Ми зараз 
робимо такий метод контролю, 
який буде фактично контролю-
вати надання послуг по кожному 
будинку, по кожній послузі».

Очільник Житомира Сергій 
Сухомлин визнав, що рішен-
ня такого плану, як підняття 
тарифів – це непопулярне рі-

шення, але виконком повинен 
прийняти його. В іншому ви-
падку – приватні ЖЕКи можуть 
звернутися до суду і встановити 
нові тарифи.

«У Житомирі 51% мешкан-
ців отримують субсидії. Поло-
вина цих тарифів покривається 
субсидіями, які надає держава. 
Підняття тарифів – це непопу-
лярне рішення. Вже є проект 
рішення про скорочення кіль-
кості ЖЕКів», – повідомив Сергій 
Сухомлин.

Нові тарифи встановлені для 
наступних комунальних ЖЕКів: 
№№ 1, 5, 6, 9, 11, 13, 14, 15, 16. Та-
кож змінені тарифи для 7 при-
ватних ЖЕКів: ТОВ «Керуюча 
компанія «КомЕнерго-Житомир», 

«ВЖРЕП № 4», «ВЖРЕП № 8», 
«АММОНН», ДП «Металіст» 
ВАТ «Атмашбуд», ДП «Пром- 
житлобуд» фірми «Житомирін-
вест», «Будзамовник».

Окрему увагу звернули на 
приватний ЖЕК «АММОНН», 
який обслуговує будинки в центрі 
міста, біля майдану Соборного.

«Дуже багато скарг на це 
підприємство. Треба прийма-
ти рішення протягом місяця, 
можливо, розривати угоду і пе-
редати цю територію нашому 
комунальному підприємству», – 
звернувся Сергій Сухомлин 
до свого заступника з питань 
ЖКГ Олександра Фещенка під 
час прийняття рішення щодо  
ПП «АММОНН».

Анастасія Кузьмич

Станом на початок 
серпня лише 51% енер-
гоощадливих субсиді-
антів Житомирщини, 
яким потрібно мо-
нетизувати субсидії, 
написали заяви. А тим 
часом термін подачі 
документів спливає 
1 вересня.

Нині в Житомирській області 
житлову субсидію отримують по-
над 200 тисяч домогосподарств, що 
становить 45% домогосподарств 
області. Нині підприємствами-
надавачами послуг до бюджету 
повернуто невикористані субсидії 
на суму 357 мільйонів гривень.

Як розповіла заступник началь-

ника відділу державних соціальних 
допомог департаменту праці та 
соціального захисту населення Жи-
томирської облдержадміністрації 
Наталія Крошко, постановою Кабі-
нету Міністрів України від 26 квіт-
ня 2017 року № 300 внесли зміни 
до постанови Кабміну № 848, якою 
було передбачено повернення до 
бюджету невикористаних сум 
субсидій і монетизацію частини 
зекономлених житлових субсидій, 
а саме – грошову виплату енергоо-
щадливим родинам.

«Це еквівалент вартості зеко-
номлених 150 кВт електроенергії – 
до 135 грн, якщо цей ресурс вико-
ристовувався для опалення, або 100 
кубів газу – до 695, 79 грн, – пояснює 
Наталія Крошко. – До 1 червня цього 
року підприємства-надавачі жит-
лово-комунальних послуг надали 
список енергоощадних субсидіантів 
управлінням праці та соціально-
го захисту населення. На сьогодні 
управління здійснюють роботу 
щодо інформування цих громадян 
для того, аби вони звернулися до 

управлінь праці та соцзахисту, а та-
кож до уповноважених осіб селищ-
них і сільських рад, щоб написати 
заяву. Після цього зекономлені за 
субсидії кошти будуть виплачені 
енергоощадним субсидіантам».

За словами заступника началь-
ника відділу державних соціальних 
допомог, на сьогодні такі заяви по-
дали 51% громадян від тих, яким 
мають бути виплачені кошти. 
Оскільки прийом заяв завершуєть-
ся 1 вересня, то управління праці 
та соцзахисту звертаються до таких 
громадян, щоб вони пришвидши-
ли подання заяв у вказаний термін.

На Житомирщині за еконо-
мію електроенергії монетизація 
коштів на суму 281,3 тисячі гривень 
«світить» 2093 особам. Що ж сто-
сується зекономленого газу – його 
заощадили 98 411 жителів облас-
ті на загальну суму 63 527,6 тисяч 
гривень.

Однак станом на початок серп-
ня лише 51% економних субсиді-
антів подали заяви, а саме 892 осо-
би за економію електроенергії та 

50 656 – за економію газу.
Інформацію про наявність еко-

номії кожен отримувач субсидії 
може відслідкувати у своїй пла-
тіжці або шляхом звернення до по-
стачальника газу чи електроенергії, 
якщо вони використовуються для 
опалення. Також цією інформа-
цією володіють спеціалісти рай-
міських управлінь та уповноважені 
особи сільських і селищних рад, 
котрі інформують енергоощад-
ливих субсидіантів листами та 
в телефонному режимі.

Тож тим, хто під час минулого 
опалювального сезону зміг зігрі-
тися, витративши меншу кіль-
кість електроенергії чи газу, ніж 
передбачалося, варто поспішити 
й подати необхідні документи до 
1 вересня, щоб отримати чесно зе-
кономлені гроші. Більше того, як 
наголосили в департаменті праці 
та соціального захисту населення 
Житомирської облдержадміністра-
ції, ті, хто не встигне в зазначений 
термін написати заяву, монетизува-
ти свої субсидії не зможуть.

Термін подачі документів на монетизацію 
субсидій спливає – встигніть до 1 вересня!
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У Житомирі День міста 
мав бути «безалкогольним», 
але спонсори – проти

Женственность – 
то, что нужно 
развивать с детства
Наука быть женщиной очень интерес-

на и увлекательна, но порой мы о ней 
совсем не знаем, и тогда в нашей жизни 
возникает много ненужных нюансов.

Я хочу заострить Ваше внимание на 
том, что развивать нужно женственность 
в девочках с самого маленького возрас-
та. Прививать любовь к себе с детства, 
чтобы потом в их семейной жизни не 
возникало проблем.

Представляю вам 8 основных советов 
по воспитанию девочки:

1. развивайте в ней творческие 
качества.

Занимайтесь с ней всеми видами твор-
чества, к которым у нее будет интерес. 
Способствуйте развитию музыкального 
слуха, пластики движений и вообра-
жения. Не ставьте ее с раннего детства 
в рамки «правильно-неправильно», когда 
девочка творит. Она должна научиться 
выражать себя, тогда и желание зани-
маться творчеством будет появляться.

2. развивайте в девочке чувства 
любви, благодарности, заботы и гар-
монии.

Дарите подарки друзьям, бабушкам 
и дедушкам. Делайте приятные сюрпри-
зы папе. Кормите животных и птичек. 
Учите благодарить ее, даже за самые не-
значительные подарки (пусть это будет 
папа или одноклассники, или просто 
друзья). Эти чувства должны отложиться 
у неё в душе, а также понимание, что 
их можно и нужно проявлять.

3. Учите манерам, этикету, умению 
красиво говорить и хорошо писать.

Это очень важно, чтобы женщина 
хорошо могла выражать свои чувства 
и мысли, а также могла проявлять свою 
женственность. Без манер и этикета это-
го практически невозможно сделать. 
Поэтому уже с маленького возраста во-
дите ее в «Школу для маленьких леди». 
Ведь она – маленькая принцесса, кото-
рая должна правильно вести себя даже 
в детском обществе, не говоря уже об 
общении со взрослыми.

4. растите девочку с вниманием 
к красоте мира, учите обращать ее 
внимание на мелкие детали, на кра-
соту природы и всё, что радует глаз. 
Научите Вашу маленькую принцессу на-
ходить во всём красоту. В окружающем 
мире, например на прогулках обращать 
внимание на красоту цветов, на восходы 
и закаты, на шум дождя и запах травы, 
на шум прибоя. Она должна понимать, 
насколько прекрасен этот мир.

5. развивайте чувства Вашего 
ребенка.

Старайтесь заострять внимание Ва-
шей девочки на запахах (это может быть 
запах после дождя или возле моря, 
а может быть аромат парфюма), на 
ощущениях, на звуках. Это поможет де-
вочке находиться в настоящем моменте.

Эгоистина – истина в тебе!
Илона колодий
вопрос автору можно задать e-mail:
gloria.corporate@gmail.com
или анонимно:
https:/ask.fm./ilonkapurliieva

КолонКа

Алла Гетьман

Після повноцін-
ного впровадження 
електронного квитка 
за допомогою валіда-
торів в електротран-
спорті кондукторів 
звільнять.

Але міська влада обіцяє, що 
зекономлені кошти підуть на 
підняття заробітної платні во-
діям тролейбусів.

Про це у коментарі журна-
лістам розповів міський голова 
Сергій Сухомлин.

«Раніше ми говорили про 
те, що перших півроку, поки 

працюватиме система елек-
тронного квитка, кондуктори 
працюватимуть паралельно 
з валідатором. Надалі відбува-
тиметься поступове скорочення 
і введення бригад, які контро- 
люватимуть безквиткових па-
сажирів», – розповів Сергій 
Сухомлин.

Відповідно, скорочення кон-
дукторів зекономить фонд за-
робітної плати ТТУ (це своєю 
чергою допоможе підняти зарп-
лату водіям).

«Хоча цьогоріч ми вже її під-
няли до 6 тис. грн, та цього не-
достатньо. Водії працюють по 8 
годин на старій техніці, це дуже 
важко. Тому заробітна плата во-
діїв має бути 8 тис. грн, а залеж-
но від класу, стажу – й до 12 тис. 
грн. Тільки з такою заробітною 
платнею ми зможемо зберегти 
водіїв, аби вони не поїхали, на-

приклад, до Києва чи Польщі», – 
наголосив міський голова.

Нагадуємо, з 4 серпня вули-

цями Житомира їздить новий 
модернізований тролейбус вар-
тістю близько мільйона гривень.

Анастасія Кузьмич

Члени житомир-
ського міськви-
конкому 2 серпня 
майже півгодини 
сперечалися на тему 
продажу на загаль-
номіському святі 
слабоалкогольних 
напоїв та дитячого 
алкоголізму. У ре-
зультаті алкоголь 
заборонили, але не-
надовго.

Під час погодження питан-
ня про план святкування 1133-ї 
річниці від дня заснування 
Житомира, тривалу дискусію 
викликав нюанс з продажу сла-
боалкогольних напоїв на одній 
із локацій.

Так, згідно із задумом орга-
нізаторів, протягом трьох днів 
на Новому Бульварі відбува-
тиметься Фестиваль вуличної 
їжі «Гастробренд Житомира», 
у рамках якого визначатимуть 
страву, котра має стати сим-

волом міста. З огляду на це 
планувалося продавати на цій 
локації слабоалкогольні напої 
домашнього виробництва (такі 
як наливки та настоянки).

Однак членів виконавчого 
комітету така пропозиція обу-
рила. Зокрема, вони пригада-
ли, як під час подібних масових 
заходів людям на фуд-кортах 
продавали міцний алкоголь, 
а поліція та влада не змогла 
проконтролювати це питання.

Разом з тим один із орга-
нізаторів свята, представник 
молодіжної громадської орга-
нізації «Диводії» Ірина Марен-
кова наполягає, що потрібно 
дозволити продаж, оскільки, 
по-перше, це формуватиме 
у людей культуру споживан-
ня, а по-друге – одним із га-
стробрендів на голосування 
планують винести настоянку 
«По-Житомирськи». До того 
ж у більшості міст України 
подібні свята, як, наприклад, 
фестивалі вина, є дуже попу-
лярними і приваблюють бага-
тьох туристів.

Організатора підтримала 
секретар міськради Наталія 
Чиж: «Давайте один раз спро-
буємо. Затвердимо порядок, 
проведемо наради. Це ж слабо-
алкогольні напої. Інакше будуть 
же носити пляшки в сумках».

Однак члени виконкому 
впевнені, що подібна практика 
стане негативним прикладом 
для дітей.

«Вибачте, це свято міста, 
де будуть приходити сім’ї з 
дітьми. Враховуючи те, що у 
нас є проблема зі зловживан-
ням алкоголем і є проблема 
дитячого алкоголізму, я вва-
жаю, що недоречно продавати 
навіть слабоалкогольні напої, 
тому що в нас немає належ-
ного контролю за вживанням 
у громадських місцях слабо-
алкогольних та алкогольних 
напоїв, – заперечує Віра Грини-
шина. – Спочатку треба вжи-
вати заходів, а не вчити людей 
пити на масових святах, щоб 
діти брали приклад».

У результаті під час голо-
сування рішення про дозвіл 
продажу слабоалкогольних 
напоїв не прийняли. Але уже 
за два дні, 4 серпня відбулося 
позачергове засідання виконко-
му, на якому, окрім одного за-
явленого питання, розглянули 
й додаткові.

Як повідомила прес-служба 
Житомирської міськради, чле-
ни виконавчого комітету по-
вернулися до розгляду питання 
щодо проведення Фестивалю 
вуличної їжі.

«Багато підприємців від-

мовляються брати участь у 
Фестиваль вуличної їжі “Га-
стробренд міста Житомира”, 
якщо вони не отримають мож-
ливість реалізовувати слабо-
алкогольні напої, – повідомив 
заступник міського голови 
Матвій Хренов. – Також варто 
зазначити, що ці підприємці є 
спонсорами деяких заходів, зо-
крема фестивалю “ДжазоМир”. 
Слабоалкогольні напої – це 
нормальна європейська прак-
тика, бо ціна на локаціях знач-
но вище ринкової. Той, хто за-
хоче випити, піде в магазин 
незалежно від фестивалю», – 
наголосив чиновник.

У результаті противників 
«слабоалкоголки» переконали 
в доцільності задуму, і члени 
виконавчого комітету прого-
лосували за внесення змін до 
рішення виконавчого коміте-
ту міської ради щодо відзна-
чення 1133-ї річниці від дня 
заснування міста Житомира, 
дозволивши продаж слабо-
алкогольних напоїв під час 
Фестивалю вуличної їжі «Га-
стробренд міста Житомира» 
та Фестивалю «Джазомир». 
Цікаво, чи зможуть житоми-
ряни довести владі, що вміють 
відпочивати культурно навіть 
попри вільний і легальний до-
ступ до алкоголю?

Житомирські кондуктори незабаром 
можуть залишитися без роботи
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У конкурсі «Гордість 
міста» скоротили 
чотири номінації

Анастасія Кузьмич

Цьогорічне свят-
кування Дня міста 
у Житомирі почнеть-
ся 7 вересня з нагоро-
дження переможців 
конкурсу «Гордість 
міста».

Під час засідання міськви-
конкому 2 серпня ухвалили рі-
шення щодо внесення змін у по-
ложення про конкурс «Гордість 
міста», згідно з яким кількість 
номінацій скоротили до 13, 
а до складу конкурсної комісії 
будуть включені представники 
громадськості.

Як прокоментувала начальник 
управління культури Ніни Рябен-
ко, раніше у конкурсі «Гордість 

міста» було 17 номінацій, а відпо-
відне положення було затверджене 
ще у 2013 році.

«Номінації будуть виставлені 
на сайті міської ради і громадські 
організації, підприємства, юри-
дичні особи можуть подавати свої 
пропозиції щодо номінантів до 
28 серпня. Після цього комісія по 
нагородженню міської ради, в яку 
будуть включені представники 
громадськості, розгляне претен-
дентів і визначить переможців», – 
розповідає Ніна Рябенко.

Цьогоріч кращих з кращих 
обиратимуть у наступних номіна-
ціях: «Відкриття року», «Вчитель 
року», «Керівник ОСББ року», 
«Громадський діяч року», «Жур-
наліст року», «Захисник року», 
«Лікар року», «Меценат року», 
«Митець року», «Підприємець 
року», «Родина року», «Спортсмен 
року», «Учень року». Нагороджен-
ня відбудеться 7 вересня о 19.00 
у приміщенні Житомирського 
облмуздрамтеатру.

Тихше їдеш – далі будеш: 
кабмін планує обмежити 
швидкість у містах до 50 км/год

Алла Гетьман

Уряд має намір 
зменшити кількість 
смертей на дорогах 
удвічі і вводить нові 
правила для водіїв. 
Проектом передбача-
ється, що швидкість 
руху транспортних 
засобів у населених 
пунктах буде зменше-
на з 60 до 50 км/год.

При цьому у нічний час – 
з 23:00 до 6:00 – дозволятиметься 
швидкість не більше 60 км/год.

Таким чином законодавство 
України має наблизитися до єв-
ропейських стандартів.

«В Європі питання безпеки на 
дорогах є одним із пріоритетних. 
Зменшення швидкості у населе-
них пунктах лише на 10 км/год 
на 90% зберігає життя людей 
у випадку дорожньо-транспорт-

них пригод», – повідомив під час 
засідання Кабміну виконуючий 
обов’язки керівника Державного 
агентства автомобільних доріг 
України Славомір Новак.

Чиновники таку ініціативу 
уряду підтримують, адже пере-
вищення швидкісного режиму – 
одна з основних причин ДТП.

«Знаки про обмеження швид-
кості українськими водіями 
сприймаються, переважно, як 
прикраса дороги, але аж ніяк не як 
обов’язкова для виконання вказів-
ка. Одночасно з введенням нового 
швидкісного режиму необхідно 
забезпечити поліцію засобами 
фіксації цієї швидкості та збіль-
шити кількість самих полісменів 
у місті», – про це на свої сторінці 
у соцмережі написав заступник 
житомирського міського голови 
Дмитро Ткачук.

За словами поліцейських, такі 
нововведення мають позитивний 
характер. Але приладів фіксації 
швидкості патрульні не мають, 
тож розводять руками, бо довести 
винуватість водія-порушника про-
сто неможливо.

«Як показує практика, на 
швидкості 50–60 км/год людина, 

яка потрапляє під колеса автомо-
біля, отримує менші тілесні ушко-
дження, тобто ризик травматизму 
значно зменшується. Даний проект 
має позитивну функцію на ди-
наміку, у зв’язку з тим, що водії 
регулярно перевищують швид-
кість. Втім, патрульна поліція на-
разі не забезпечена приладами 
для контролю швидкісного режи-
му. Концепція загалом не погана, 
але як вона буде втілена в життя 
покаже час. Ми тільки "за", а вже 
з приводу забезпечення, то це 
питання вже до представників 
влади», – розповів т. в. о. старшого 
інспектора прес-служби управлін-
ня патрульної поліції Житомира, 
лейтенант Ігор Іванюк.

На думку фахівців, зменшен-
ня швидкості руху у населених 
пунктах, аж ніяк не призведе до 
зменшення ДТП. Немає у поліції 
приладів, за допомогою яких ці 
порушення фіксувати – відповідно, 
й оштрафувати водія не можна.

«Говорити про те, що ми змен-
шимо швидкість і кількість ДТП 
зменшиться – просто абсурд. 
Справа в тому, що на терито-
рії України вже два роки (тобто 
з приходом нової поліції) не ве-

деться моніторинг швидкості, лю-
дей ніхто не штрафує. У старих 
працівників ДАІ техніку відібра-
ли, а новим не видали. Техніка є, 
вона була закуплена, проходить по 
всіх їх внутрішніх наказах, але нею 
ніхто не користується», – розповів 
заступник директора автошколи 
«Меблевик» Євген Ярмолюк.

Також Євген Ярмолюк додав, 
аби уникнути ДТП на дорогах, 
має бути дисципліна, і не тільки 

з боку водія, а й пішохода.
«Повинен бути комплексний 

підхід, який, по-перше, буде ви-
ховувати пішоходів, адже людині 
набагато легше зупинитись ніж 
водію, а по друге – водія», – сказав 
Євген Ярмолюк.

Нагадаємо, на підвищення 
безпеки на дорогах уряд планує 
виділити 1,6 млрд грн в 2018 році, 
в 2019-му – 2,5 млрд в 2020-му – не 
менше 3,5 млрд гривень.

Алла Гетьман

Щотижня екологи 
відбирають проби 
води, щоб встановити 
причину замору риби.

Після кінцевих висновків еколо-
гів буде встановлено винних. Якщо 
виявиться, що винуватцем є КП 
«Житомирводоканал» міської ради, 
то вони відшкодують усі збитки, а 
також сплатять штрафні санкції. 
Про це повідомив житомирський 
міський голова Сергій Сухомлин.

«Після усунення аварії що-
тижня мені надають результати 
замірів викидів екологічної ін-
спекції, зараз вони відповідають 
нормам. Гадаю, що це, більш за 
все, пов’язано зі спекою, з проце-
сом гниття водоростей, і точно 
не пов’язано з водоканалом, тому 
що зараз ситуація контролюється 

і щотижня моніториться. В іншо-
му випадку мова йтиме не лише 
про догани щодо працівників  
КП ”Житомирводоканал”. Але 
я усе ж таки хочу побачити за-
ключні висновки екоінспекції», – 
розповів Сергій Сухомлин.

Журналісти «20 хвилин» запи-
тали, чи може бути причиною за-
гибелі риби робота підприємства 
«Рудь», яке розташоване поруч. 
Міський голова цю інформацію 
спростував.

«Якщо б це було від компанії 

"Рудь", то в результатах експертизи, 
в аналізі були б відповідні скла-
дові. А так вони не підтвердились 
ані по підприємству "Рудь", ані по 
картонному комбінату. Будь-які 
можливі звинувачення не підтвер-
дились. Там чітко органіка», – на-
голосив Сергій Сухомлин.

Мер міста додав: якщо провину 
житомирського водоканалу не до-
ведуть, існує вірогідність, що кош- 
ти на відновлення риби у річці 
Тетерів буде виділено з міського 
бюджету.

Хто відновлюватиме екосистему 
після масової загибелі риби – 
з’ясують експерти
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До кінця року в 
Житомирі буде 
обладнано ще одне 
відділення гемодіалізу

Про це заявив голова 
Житомирської облдер-
жадміністрації Ігор 
Гундич під час при-
йому громадян, який 
відбувся 8 серпня.

Як з’ясувалося в розмові з 
мешканцем Глибочиці Богданом 
Лисим, йому доводиться двічі 
на тиждень возити свого батька, 
який страждає на ниркову не-
достатність, на гемодіаліз аж до 
Бердичева. Це не тільки дорого, 
але й болісно для хворої людини.

Як пояснив начальник управ-
ління охорони здоров’я Житомир-
ської ОДА Микола Суслик, який 
брав участь у бесіді, в Бердичеві 
є надлишок апаратів для гемоді-
алізу, в той час як у Житомирі їх 
не вистачає.

«В обласній лікарні працюють 
15 апаратів у 3 зміни, а в Бердиче-
ві – 6 апаратів, які не завантажені, – 
уточнив він. – У нас 228 хворих, і 
всі хочуть проходити гемодіаліз у 
Житомирі, але тут можна обслу-
жити не більше 220-ти хворих».

За словами голови ОДА Іго-
ря Гундича, це дійсно проб- 
лема. Для її вирішення плану-

ється облаштувати відділення 
гемодіалізу на площах обласного 
стоматоб’єднання.

«Вашому батькові ми допома-
гатимемо. Крім цього, в наших 
планах зараз відремонтувати 
частину приміщення обласної 
стоматологічної лікарні, де буде 
10 місць для процедур. Проектно-
кошторисна документація вже ви-
готовлена. Це дасть змогу обслу-
говувати 38 хворих з Житомира та 
приміських населених пунктів і не 
їздити у районні лікарні», – сказав 
Ігор Гундич. Він також припустив, 
що нове відділення гемодіалізу 
можна буде обладнати на умовах 
співфінансування з Житомир-
ською міськрадою і перевести туди 
всіх міських хворих, а відділення 
гемодіалізу в обласній лікарні від-
дати хворим з районів.

«Я думаю, що з нового року 
ми цю проблему взагалі зніме-
мо», – припустив губернатор. Та-
кож він додав, що для гемодіалізу 
в лікувальних закладах області 
використовують якісні німецькі 
препарати.

Що ж стосується вищезгада-
ного конкретного хворого, для 
нього знайшлося місце у відді-
ленні гемодіалізу обласної лікарні, 
тож необхідність двічі на тиждень 
їздити до Бердичева «відпала».

дороги та тротуари 
Житомира відтепер 
прибиратиме нова техніка 

Підземелля у Житомирі на Великій 
Бердичівській планують відкрити до Дня міста

Алла Гетьман

Ручні мотоблоки, 
телескопічні наван-
тажувачі та пневма-
тичні сміттєзбирачі 
відтепер прибирати-
муть Житомир вліт-
ку та взимку. Техніка 
сучасна, а головне – 
універсальна, маши-
ни працюватимуть 
увесь рік. 

Проаналізувавши помил-
ки минулої зими, коли через 
нестачу техніки Житомир по-
терпав від снігопадів, міська 
влада вирішила змінити під-
ходи щодо прибирання та роз-
чищення доріг.

«Ви пам’ятаєте складний 
минулий зимовий сезон та про-
блеми, з якими зіштовхнулося 
місто. Багато років комунальні 
підприємства не закупали нової 
техніки, яка б могла виконувати 
такі роботи. Ця техніка буде об-
слуговувати вулиці Житомира 
та тротуари. Ми плануємо ві-

дійти від посипання покриття 
піщано-сольовою сумішшю. 
Для того щоб використовувати 
такі реагенти як бішофіт, по-
трібна спеціальна техніка. Ця 
техніка працюватиме не тільки 
в центральній частині міста, а 
й на його околицях», – розповів 
житомирський міський голова 
Сергій Сухомлин.

Чиновники запевняють, що в 
цьому році ми вийдемо на якіс-
но новий рівень утримання та 
прибирання нашої дорожньої 
інфраструктури. 

«Ми розробили цілу карту, 

розроблюємо маршрути по ву-
лицях. Тобто, рух транспорту 
буде повністю прогнозований. 
Це все ми показуватимемо на 
онлайн-карті, щоб кожен меш-
канець міг побачити, де яка тех-
ніка працює. І, ви бачите, що 
є сучасна техніка, ми зможемо 
закрити проблему тротуарів», – 
наголосив заступник міського 
голови Олександр Фещенко.

Загалом на придбання нової 
техніки виділили 16,5 мільйони 
гривень. Зараз на територію під-
приємства вже надійшло техніки 
на суму більш ніж 8 мільйонів.

Алла Гетьман

Розрите підземелля 
планують покрити 
скляним куполом до 
Дня міста, яке жито-
миряни відзначати-
муть 9 вересня.

До Дня міста основне наше 
завдання – поставити скляний 
саркофаг. Про це під час прес-
конференції повідомив жито-
мирський міський голова Сергій 
Сухомлин.

«Власник приватного музею 
на Крошні погодився дати екс-
понати для експозиції. Аби їх 
було видно не тільки вдень, а 
й вночі, ми зробимо підсвітку. 
Однак існує єдиний момент – 
власник приміщення, біля якого 
знаходиться цей провал, не над-

то йде назустріч і всіляко пере-
шкоджає у встановленні такого 
об’єкта. Сподіваюсь, що ми це 
питання вирішимо», – наголосив 
Сергій Сухомлин.

Підземелля, яке виявили під 
час будівельних робіт на вулиці 
Великій Бердичівській у Жито-
мирі, викликало жваве обгово-
рення у колі місцевих археологів 
та краєзнавців. Кажуть, дана зна-
хідка – не що інше як підземний 
побутовий хід. Про що свідчать 
старовинні карти, датовані 1781 
та 1859 роками.

«У мене виникла така версія, 
що це побутовий підземний 
хід. Споруджений він був рані-
ше, ніж сам будинок, який стояв 
зверху. Адже цегла підземелля 
і цегла будинку зовсім різні, це-
гла нижче за ознаками старіша. 
Якщо датувати це підземелля 
за датою спорудження самого 
будинку, то це середина 19 сто-
ліття. У книжці Нікуліна про 
історію нашого театру вміщено 

професійну топографічну карту, 
на якій ми бачимо вхід, який йде 
з театру в цьому напрямку, де ви-
явили підземелля. Цей хід може 
бути частиною більш старої спо-
руди, але я не думаю, що вона 
фортифікаційна, більше всього 
це були господарсько-побутові 
ходи тому, що фортифікаційні 
споруди зовсім по-іншому вигля-
дають», – розповів український 
історик-краєзнавець Георгій Мо-
крицький.

На місці підземелля плану-
ють зробити безкоштовну вистав-
ку артефактів під склом, темати-
ка якої буде змінюватися кожен 
місяць. Тут буде представлено 
побут 17-18 століття.

Облаштування даного підзе-
мелля проводитиметься коштом 
спонсорів.

«Гроші заклали в реконструк-
цію самого тротуару, сума неве-
лика, там кілька десятків тисяч 
гривень, а все інше будуть роби-
ти спонсори і власники того ж 

(приватного) музею», – зазначив 
Сергій Сухомлин.

Нагадуємо, підземелля вияви-
ли минулого року, коли під час бу-

дівельних робіт туди провалився 
екскаватор. Краєзнавці та ентузіас-
ти хочуть перетворити підземелля 
на туристичну принаду. 
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Реєстр отримувачів 
комунальних субсидій: 
коли, як і для чого

Анастасія Кузьмич

В Україні до кін-
ця поточного року 
планують створити 
єдиний реєстр одер-
жувачів житлових 
субсидій. З якою 
метою впроваджу-
ють цю базу даних і 
хто матиме доступ 
до інформації про 
мешканців ледь чи не 
половини держави?

Як неодноразово коменту-
вав директор департаменту 
державної соціальної допомоги 
Міністерства соціальної політи-
ки України Віталій Музиченко, 
реєстр отримувачів житлових 
субсидій має бути створений 
до 20 грудня 2017 року. Оскіль-
ки громадяни для призначення 
субсидії надають органам соці-
ального захисту населення право 
опрацьовувати їх персональні 
дані, а інформація про доходи 
має обмежений доступ, то реєстр 
субсидіантів матиме закритий 
характер з обмеженим доступом.

«В Україні діє Закон “Про за-
хист персональних даних”. У ре-
єстрі буде повна інформація про 
ту чи іншу родину, а точніше – 
домогосподарство. Тому, щоб не 
порушувати Закон України, базу 
даних буде сформовано і вона 
матиме закритий характер, – по-
яснює заступник директора де-
партаменту праці та соціального 
захисту населення Житомирської 
облдержадміністрації Василь 
Павлюк. – Створення єдиного 
реєстру субсидіантів є дуже 
необхідним, оскільки житлові 
субсидії отримують фактично 
половина українців. Зокрема, 
на Житомирщині кожна п’ята 
родина зараз отримує житлову 
субсидію».

Для того, щоб реєстр слугу-
вав виключно для обліку одержу-
вачів соціальної допомоги, від-
працьовуватимуться спеціальні 
системи захисту персональних 
даних субсидіантів.

«Реєстр отримувачів субси-

дій не прив’язуватиметься до 
жодної іншої системи – доступ 
до нього матимуть лише Мі-
ністерство соціальної політики 
України та управління соціаль-
ного захисту населення з метою 
ефективного управління сис-
темою житлових субсидій. На 
сьогодні вже побудовано між-
відомчий обмін інформацією, 
яка необхідна для призначення 
житлових субсидій. Тобто ми 
співпрацюємо з фіскальною 
службою, пенсійним фондом, 
центром зайнятості та іншими 
організаціями, які надають ра-
йонним і міським управлінням 
праці та соціального захисту на-
селення відповідну інформацію. 
Тому вже три роки громадяни 
не несуть інформацію про свої 
доходи у вигляді довідок. Реєстр 
субсидіантів створюється для 
обліку отримувачів субсидій, 
а не для обміну інформацією 
про них», – підсумував заступ-
ник директора департаменту 
Василь Павлюк.

Фокус на субсидіантів,  
або навіщо потрібен  
реєстр отримувачів 
комунальних субсидій

Молодший економіст Цен-
тру економічної стратегії Юлія 
Руда зазначає, що відповідно до 
рішення, прийнятого на остан-
ньому засіданні уряду, в Украї-
ні з’явиться державний реєстр 
отримувачів житлових субсидій. 
Передбачається, що реєстр під-
вищить ефективність програми 
надання житлових субсидій.

У чому полягає «неефектив-
ність» субсидій і чи є ще якісь 
причини створення реєстру?

«У 2015 році уряд запрова-
див новий механізм субсидій, 
який дозволив пом’якшити на-
слідки серйозного підвищення 
цін на газ для населення. Суть 
нового підходу на той момент 
була у тому, що субсидії – це 
максимально просто, мінімум 
документів та вимог до аплікан-
та», – розповідає Юлія Руда.

За її словами, швидка зміна 
механізму і мінімальний набір 
умов призвели до того, що суб-
сидії надавалися не лише тим, 
хто цього дійсно потребував. 
За офіційною статистикою, у 
2015 році багатші господарства 
отримували в середньому більше 

субсидій, ніж бідніші.
Як розповідає молодший 

економіст Центру економічної 
стратегії Юлія Руда, у 2016 році 
Мінфін взяв курс на верифіка-
цію соціальних виплат – пере-
вірку соціальних видатків на 
предмет пошуку правопоруш-
ників. За результатами перевір-
ки, 44% порушень стосувалися 
саме субсидій. Мінфін пораху-
вав, що майже 730 млн грн суб-
сидій щомісяця виплачувалися 
неправомірно.

Субсидії на ЖКГ займають 
вагоме місце у державних 
видатках

«Цього року в держбюджеті 
передбачено 61,1 млрд грн на про-
граму субсидій. І коли частина та-
ких виплат направлена не тим, хто 
їх дійсно потребує, це означає, що 
державні фінанси розподіляють-
ся неефективно і певні напрямки 
залишаються  недофінансовани-
ми», – ділиться експерт.

База даних субсидіантів по-
трібна не лише для контролю 
виплат, що відбуваються зараз, 
але і для здійснення монетизації 
субсидій у майбутньому.

«Монетизація передбачає, що 

споживачі зможуть отримувати 
заощаджену субсидію “на руки” 
і розпоряджатися цими кошта-
ми для утеплення свого житла, 
встановлення лічильників тощо. 
Без єдиної бази даних неможли-
во буде якісно відслідковувати 
використання субсидії кожним 
господарством та індивідуально 
виплачувати надлишок», – по-
яснює Юлія Руда.

При цьому є кілька застере-
жень щодо можливості і якості 
створення такого реєстру

«По-перше, сумнівною зда-
ється ремарка в постанові про 
те, що реєстр не потребує до-
даткових видатків з держбюдже-
ту, адже щоб інтегрувати різні 
територіальні бази даних між 
собою, потрібно передбачити 
додаткові витрати, – розповідає 
молодший економіст Центру 
економічної стратегії. – Такий 
реєстр намагалися створити в 
попередні роки, але далі намірів 
справа не пішла – дані про отри-
мувачів субсидій залишалися 
територіально роздробленими.

По-друге, реєстр субсидій 
стане інструментом перевірки ви-
плат і протидії шахрайству лише 
при об’єднанні з іншими базами 
даних. Реєстр буде створено під 

керівництвом Мінсоцполітики, 
але Мінсоцполітики, наприклад, 
не має можливості перевірити на-
явність покупки дорожче 50 тисяч 
гривень – доступ до банківської 
таємниці є лише у Мінфіну. Те 
ж саме із реєстрами цивільних 
справ Мін’юсту, інформацією про 
власників паспортів Державної 
міграційної служби тощо. Тут ми 
маємо негативний досвід минуло-
го року, коли під час верифікації 
більшість відомств відмовилися 
надавати інформацію Мінфіну, 
посилаючись на відсутність необ-
хідних підзаконних актів та інші 
бюрократичні причини.

З іншого боку, цього року 
з’явилися зовнішні стимули для 
створення реєстру. В останньо-
му Меморандумі Міжнародного 
валютного фонду стоїть ще ам-
біційніша задача, ніж створення 
реєстру субсидій, – створення 
єдиної бази даних усіх соціальних 
виплат до кінця грудня 2017 року. 
І це структурний маяк, тобто одна 
із основних вимог кредитора до 
України», – підсумувала молод-
ший економіст Центру економіч-
ної стратегії Юлія Руда.

Матеріал підготовлено у 
рамках співпраці з проектом 
«VoxConnector»
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Одна з цілей проекту  
«Я маю право» – підвищити 
юридичну грамотність 
житомирян

Всеукраїнський просвіт-
ницький проект «Я маю пра-
во!» стартував на Житомир-
щині в червні цього року. 
Він має дві основні функції: 
просвітницьку та моніторин-
гову щодо порушень прав 
людини і реагування на це 
з боку держави.

До кінця року в ході реалізації 
проекту буде проводитись ін-
формування людей про їх права 
як громадян України. Громадя-
нам надаватимуться чіткі, при-
кладні й зрозумілі поради, щоб, 
потрапивши у неприємну ситу-
ацію, українці точно знали, як 
діяти і до кого звертатися. Осно-
вні акценти будуть зроблені на 
досудове врегулювання будь-
якого спору і доступ громадян 
до системи правосуддя.

Для того, щоб зрозуміти, 
що найбільше турбує грома-
дян в плані захисту їх прав, 
працівники Центрів з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги та бюро право-
вої допомоги Житомирщини 
провели опитування жителів 
різних населених пунктів об-
ласті. Найбільше питань у рес-
пондентів виникало в площині 
соціального захисту.

Довідково: 7 червня 2017 
року Міністр юстиції Павло Пе-
тренко презентував запуск все-
українського просвітницького 
проекту «Я маю право!». Проект 
реалізується за підтримки Про-
грами USAID «Нове правосуддя» 
в усіх містах України, включаючи 
віддалені селища, де функці-
онують центри з надання без-
оплатної вторинної правової до-
помоги та бюро правової допо-
моги (на Житомирщині працює 
5 центрів з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та 
19 бюро правової допомоги).

Зауважимо, що за період 
з 1 січня по 30 червня 2017 року 
Регіональний центр з надання 
безоплатної вторинної право-
вої допомоги у Житомирській 
області видав 1 094 доручень 
адвокатам для надання без-
оплатної вторинної правової 
допомоги. До Житомирського, 
Бердичівського, Коростенського, 
Новоград-Волинського місцевих 
центрів та до бюро правової до-
помоги звернулося 11 119 жи-
телів Житомирської області. Дві 
третини з них – це малозабез-
печені особи, 15% – учасники 
АТО, десята частина звернень 
були від людей з інвалідністю.

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

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

КолонКа

Коростишівський 
боксер напівважкої 
ваги В’ячеслав Ша-
бранський (19-1-0, 16 
КО) здобув перемогу 
над «небитим» раніше 
американцем Тоддом 
Меєм (10-1-1, 4 КО).

Тренери суперника українця 
вирішили не продовжувати по-
єдинок після сьомого раунду. Бій 
відбувся в ніч з п’ятниці на суботу 
в Каліфорнії, США.

В’ячеслав Шабранський роз-

повів, що Мей підійшов до бою 
у відмінній формі, а сам корос-
тишівець задоволений тим, що 
виконав свій план на бій.

– Наш тренувальний збір 
перед цим поєдинком був засно-
ваний на роботі над старими по-
милками. Я думаю, що ми всією 
командою провели цю роботу 
дуже добре, і я зміг виконати 
план на бій. Тодд Мей – досвідче-
ний боксер, він підійшов до бою 
у гарній формі і провів його як 
справжній воїн. Тепер мені пот-
рібно відновитися. У даний мо-
мент я відпочиваю разом з сім’єю. 
А далі будуть нові перспективи, – 
розповів Шабранський.

Уже традиційно, 
третій рік поспіль, 
наше місто приймає 
учасників з усіх регі-
онів України, а також 
іноземних клубів.

Всеукраїнський турнір з карате 
відбудеться 26–27 серпня у Жито-
мирі, на базі СК «ФОК».

Більш ніж 600 спортсменів 
у різних вікових та вагових кате-
горіях! Але цього року змагання 
пройдуть на новому рівні. Да-
ний захід є відбірковим етапом 
формування Молодіжної збір-
ної команди України для участі 
у Чемпіонаті світу серед кадетів, 
юніорів та молоді (жовтень 2017 

року, Іспанія, м. Тенеріфе).
Організаторами змагань ви-

ступають ЖОДГО СЦ «Додзе», 
Всеукраїнська федерація карате, 
Управління у справах сім’ї, молоді 
та спорту Житомирської міської 
ради та облдержадміністрації.

Програма змагань:
26 серпня- початок 9.00.
Змагання у вікових категоріях 

6–13 років, розділ ката та куміте.
27 серпня- початок о 10.00
Змагання у відбіркових катего-

ріях 14–15, 16–17, 18–20 років, роз-
діл ката, куміте особистий залік і 
командні поєдинки.

Офіційне відкриття змагань – 
неділя о 13.00

Золоті фінали – неділя о 17.00
Приходь – підтримай спорт! 

Підтримай житомирян!

У суботу, 5 серпня, 
в матчі 4 туру ІІ ліги 
України з футболу (гру-
па А) житомирський 
ФК «Полісся» посту-
пився в Коростені ФК 
«Львів» з рахунком 0:3.

Таким чином за три матчі за-
гальна кількість забитих голів до-

сягла 9. При тому що клуб не зміг 
поки що забити жодного голу.

Чемпіонат України, ІІ ліга, 
група А

4 тур
ФК Полісся (Житомир) – ФК 

Львів – 0:3
Голи: Ощипко 45+2, Зайчук 74, 

Омельченко 78
Наступний матч житомиряни 

проведуть вже 9 серпня. На ви-
їзді ФК «Полісся» зустрінеться зі 
стрийською «Скалою».

З другого по шосте 
серпня в датському 
Хернінгу відбувся 
чемпіонат Європи 
з шосейного велоспор-
ту, який проходить 
під егідою Європей-
ського союзу велоси-
педистів (UEC).

Континентальна першість 
відкрилася індивідуальними 
гонками в різних категоріях, 
а з п’ятниці по неділю в Хер-
нінгу відбудуться групові гонки.

Найбільші надії українські 
вболівальники покладали на 
індивідуальну гонку у жіночій 
еліті, в якій збірна України мог-
ла похвалитися відразу двома 
найсильнішими спортсменка-
ми – екс-призером чемпіонату 
світу Ганною Соловей і пред-

ставницею Житомирщини Оль-
гою Шекель. Остання змогла по-
казати в Данії дуже непоганий 
виступ: Шекель потрапила в де-
сятку найсильніших, зайнявши 
дев’яту позицію і випередив-
ши як мінімум ряд видатних 
спортсменок на кшталт німкені 
Шарлотті Беккер або італійки 
Елізи Лонго Боргини.

Правда, відставання Ольги від 
головного фаворита і перемож-
ниці, Еллен ван Дайк з Нідерлан-
дів, склало цілих 2:39. Завдяки 
своєму вражаючому виступу ван 
Дайк захистила титул чемпіон-
ки Європи, здобутий минуло-
го року. Голландка «привезла» 
практично хвилину бельгійці 
Анн-Софі Дуйх і хвилину з не-
великим діючій олімпійській 
чемпіонці та чемпіонці Європи 
в груповій гонці Ганні ван дер 
Брега, яка також представляє 
Нідерланди. А ось Ганна Соло-
вей, на жаль, вище 22-го рядка 
піднятися не змогла.

Боксер з Житомирщини 
побив на ринзі 
американця Тодда мея

ольга Шекель потрапила 
до десятки найсильніших 
на чемпіонаті Європи 
з шосейного велоспорту

У Житомирі відбудеться 
всеукраїнський 
турнір з карате

Житомирське «Полісся» 
знову програє і не забиває
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Як козаки в тарифах розбиралися

У найбільшому в Жито-
мирі магазині канцелярії 
та іграшок «CUBI» 5 серпня 
відбулося грандіозне свято – 
Фестиваль рюкзаків і фарб.

Магазин «CUBI» регулярно влаштовує 
для маленьких відвідувачів і їх батьків різ-
номанітні свята. У суботу, 5 серпня біля  
ТЦ «Ярмарок» відбувся Фестиваль рюкза-
ків і фарб. Як розповіли організатори, за-
хід відбувся за підтримки торгових марок 
«1 вересня» та «Yes!».

Протягом свята малечу розважали ані-
матори, в самому магазині «CUBI» проходив 

майстер-клас, а вихованці танцювальної 
студії «VARSHALEX» подарували запаль-
ний танець.

Ну і, звісно, свято не обійшлося без по-
дарунків – кожен, хто цього дня здійснював 
покупку товарів торгових марок «1 вересня» 
та «Yes!» на суму 100 гривень, мав нагоду 
взяти участь у розіграші двох сертифікатів 
на покупку рюкзаків від спонсорів свята 
на суму 1000 грн. Крім цього, додатково 
магазин «CUBI» розіграв три набори канце-
лярських товарів, тож аж п’ятеро учасників 
акції отримали призи.

Завершився фестиваль неперевершеним 
яскравим дійством – феєрверком з яскравих 
фарб «Холі», що викликало справжній зах-
ват маленьких гостей свята.

Після випробувань україн-
ською медициною, що рефор-
мується, славетна трійця козаків 
Грай, Око та Тур з легендарного 
мультфільму «Як козаки…» не 
спиняється. Наші герої зі ще 
більшим завзяттям продовжу-
ють експериментувати та жити 
життям звичайних українців.

Зокрема, козаки зіштовху-
ються з викликом, з яким до 
цього ніколи не мали справу – 
з платіжками на житлово-кому-
нальні послуги та тарифами на 
газ, електрику і опалення.

Допитливі та винахідливі 
козаки з’ясували, з чого скла-
даються тарифи і чому вони 
змінюються.

Як ми вже писали, у 2017 сла-
ветна трійця козаків з легендар-
ного мультфільму «Як козаки…» 
Грай, Око та Тур випробують на 
собі усі зміни, які запроваджу-
ються у двох сферах життя – ме-
дицині та енергетиці.

Серія інфографік «Як козаки 
енергонезалежність розвивали» – 
частина комунікаційної кампанії 
проекту «Програма комунікації 
реформ в Україні», покликаної 
привернути увагу широ-
кої громадськості до змін 
у секторі енергетики.

розіграш призів і фестиваль фарб: магазин 
дитячих товарів «CUBI» подарував дітям свято

Р
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Служитель честі, адвокат 
правди і взірець гідності
(Пам’яті Франца Карловича Бржезицького)

Віктор Радчук

У суботу, 5 серпня 
житомиряни проща-
лися із Францем Кар-
ловичем Бржезиць-
ким.

На поховальній церемонії було 
небагато людей, бо звістка про 
його раптову смерть ще не встигла 
розлетітися містом. Однак люди 
мають знати, що у серпні 2017-го 
Житомир полишив чоловік, який 
увібрав у своєму житті фактично 
усі життєві барви драматичного 
двадцятого сторіччя. Якщо людей 
називають легендарними, то най-
перше на таку характеристику за-
слуговує саме Франц Бржезицький. 
Жоден, навіть найдосконаліший, 
найсучасніший музей не в змозі 
відтворити минулу епоху так, як її 
закарбувало життя Франца Карло-
вича Бржезицького.

Хтозна, чи віщували зорі 4 ве-
ресня 1924 року новонародженому 
Франеку Бржезицькому незбагнен-
но складний, устелений мережи-
вом неймовірних випробувань, 
життєвий шлях? Його батьки, які 
здавна обжили житомирську Ма-
льованку, мали винятково працьо-
виту вдачу, а своїх дітей виховували 
у дусі католицько-християнських 
чеснот. Свої перші шкільні «уні-
верситети» Франек Бржезицький 
здобував у польській школі, яку 
закрили у 1936-у році. Довоєнний 
Житомир був навдивовижу муль-
тикультурним містом, у якому ор-
ганічно поєднували своє життя 
українці та поляки,  росіяни  та 
євреї, чехи, німці, греки, роми та 
представники ще із десятка націо-
нальностей. Кожна національна 
громада намагалася зберігати і 
оберігати свої традиції, культуру 
та звичаї. І все це доповнювало і 
взаємно збагачувало Житомир, все 
це позначилося на світогляді юного  
покоління житомирян.

Найбільшим потрясінням, яке 
зазнав Житомир у кінці 30-х років 
минулого сторіччя, стала кампа-
нія «великого терору» та масових 
репресій, яка пошматувала долі 
тисяч житомирських сімей. Роди-
на Бржезицьких постраждала від 
репресивно-чекістської каральної 
машини на повну «катушку»: бать-
ка Франца Бржезицького арешту-
вали у жовтні 1938-го, а за місяць 

він був розстріляний. Мати Франца 
Карловича зазнала у 30-і роки двох 
арештів, але їй пощастило – напе-
редодні  війни вона повернулася до 
Житомира. Франек Бржезицький 
встиг закінчити лише шість класів 
школи, бо вже взимку 1939-го був 
змушений перейти на «нелегаль-
не» становище, аби не потрапити 
до дитячого будинку для дітей 
«ворогів народу». Щоб якось ви-
жити та не вмерти з голоду, був 
змушений шукати роботу. Так і 
почалася його «кар’єра» будівель-
ника, коли 15-річний хлопчак роз-
почав із того, що вирівнював цвяхи 
для будівельників. Потім Франц 
Карлович працював хлібопекарем, 
де його «застали» війна та період 
нацистської окупації.

Уже у вересні 1941-го року пів-
тора десятка житомирських юнаків 
(до складу групи входив і Франц 
Бржезицький) розпочали підготов-
ку до походу на захід, до Польщі, 
де на той час уже активно діяло 
антифашистське підпілля. Лише 
випадок призвів до того, що молоді 
патріоти із Житомира не рушили 
на захід, але вже за півроку роз-
почали активно співпрацювати із 
радянським підпіллям, яке очо-
лював Григорій Шелушков. Франц 
Бржезицький був зв’язковим під-
пільної мережі і вважався одним 
із найдосвідченіших конспіраторів.

В обозі вермахту до Житоми-
ра у серпні 1941-го року прибуло 
декілька підрозділів словаків, 
які здебільшого квартирували у 
приміських селах. Саме із коман-
диром одного із словацьких під-
розділів Яном Налєпкою через 
його ад’ютанта і встановив зв’язок 
Франц Бржезицький. У підсумку, 
аж до осені 1942-го, коли словаків 
відправили на північ Житомир-
щини, капітан Налєпка мав тісні 
контакти і співпрацював із жито-
мирським підпіллям. Але вже на-
прикінці 1942-го року гестапівці усе 
ж таки змогли виявити радянську 
підпільну мережу, і тоді ж роз-
почалися перші арешти. Франек 
Бржезицький спочатку уникав во-
рожих лабет, але зрештою і його 
арештували. Біля двох місяців до-
питів у застінках житомирського 
гестапо перетворилися на страшну 
епопею, яка мала завершитися роз-
стрілом. Окупанти не змогли до-
вести конкретних аргументів щодо 
причетності Франца Бржезицького 
до діяльності підпільників. Але 
вони точно знали, що юнак, якому 
виповнилося 17 років, має зв’язки із 
підпільниками. Тому, замість роз-

стрілу, Франца відправляють до 
одного з найбільших нацистських 
концтаборів у Європі – до Май-
данеку. У 1943-1944 роках Франц 
Карлович перебував у Майданеку, 
а закінчення війни в Європі застало 
молодого житомирянина у концта-
борі, але на території Німеччини.

Після нацистського концтабору 
Франц Бржезицький мобілізова-
ний у 1945 році до лав Радянської 
армії. Проте прослужив він  у ра-
дянському війську лише декілька 
місяців. «Смершівці» детально 
вивчали справи колишніх в’язнів 
концтаборів, а під час перевірки 
«дєла» Франца Бржезицького ви-
явилося, що у Майданеку він був 
учасником польського підпілля 
Армії Крайової. Те, що «аківці» бо-
ролися із нацистами – усім було ві-
домо, але ж не меншими ворогами 
Армії Крайової були й комуністи. 
Тому Франца Бржезицького після 
Майданека і кількамісячного слу-
жіння у рядах Радянської Армії 
зробили «ворогом народу», «вина-
городивши» популярним на той 
час терміном – 10 років позбав-
лення волі . Щоправда, колишній 
в’язень Майданеку особливого 
бажання перебиратися до табо-
рів ГУЛАГУ не мав, а тому пізньої 
осені 1945 року втік з-під арешту 
у Ковелі. Кількамісячна подорож 
до Житомира, де його, звичайно 
ж, розшукували, привела Франца 
Бржезицького до давньої схован-
ки, у якій він прожив майже три 
роки. Вечорами, щоправда, вихо-
див прогулюватися містом, а вдень 
ховався вдома. Проте і тут Франца 
Карловича підмітило пильне око 
сусідки, яка знала, куди сповісти-
ти про нього. Ось так у 1949-у ко-
лишній радянський підпільник і 
в’язень Майданека потрапив ще 
до однієї тюремної «академії» – 
до ГУЛАГУ. Шестирічний термін, 
який Франц Бржезицький «від-
мотав» у Сибіру, став для нього 
чи не найважчим «етапом» його 
довгого і тривалого життя.

Після повернення додому Фра-
нек Бржезицький одружується, 
виховує двох синів і дочку. Його 
знають як будівельника, як майстра 
виробничого навчання, він корис-
тується заслуженим авторитетом у 
підлеглих, його цінує начальство. 
Звичайно, минуле (особливо – пе-
ребування у ГУЛАЗі) Франца Брже-
зицького давало про себе знати: 
він завжди був під пильним оком 
радянського КДБ, хоча на роботі 
йому не раз пропонували вступити 
до лав Комуністичної партії. Не 

міг цього зробити чоловік, який 
душею і тілом відчував та неодно-
разово пересвідчувався у тому, що 
комуністи у своїх «здобутках» ма-
ють не менше злочинів, ніж фа-
шисти. Потім, у часи перебудови, 
правда про Франца Бржезицького 
почала потроху просочуватися 
з-під грифів «для особливого ко-
ристування». Проте, ще довго його 
не визнавали партизаном-підпіль-
ником, а біографія в’язня Майда-
нека вважалася зіпсованою участю 
Франца Бржезицького у підпіллі 
Армії Крайової. Таким незручним 
чоловіком, який «не вписувався» у 
схеми радянських цінностей і риту-
алів, Франц Карлович вважався ще 
довго. Щоправда, в Україні щороку 
почали відзначати День вшану-
вання пам’яті в’язнів нацистських 
концтаборів. 11 квітня, упродовж 
майже півтора десятка років Франц 
Бржезицький був одним із найго-
ловніших учасників церемонії, яка 
зазвичай відбувалася на Богунії, 
біля пам’ятника жертвам одно-
го із найбільших концтаборів в 
Україні. Його радо і з великими 
почестями зустрічали у Польщі, 
а у музеї концтабору Майданек і 
досі зберігаються його речі та фото 
зразка 1944 року.

Однак до повного розуміння 
постаті людини незламного духу, 
кристалічної честі у Житомирі так 
і не дійшло. Так, Франц Карлович 
Бржезицький визнаний учасником 
підпільної групи Григорія Шелуш-
кова, його нагороджено парти-
занською медаллю, але знову, за 
гіркою долею історії, про тодішнє 
радянське підпілля нині прийнято 
не згадувати. Франц Бржезицький 
вже у 90-річному віці із гіркотою 
стверджував, що правда про вій-
ну й досі продовжує боротися зі 
старими та новими міфами про 
неї. Доки він жив, маючи фено-
менальну пам’ять про події сім-
десятирічної давнини, здавалося, 
що кращого адвоката істини годі й 
шукати. Але вік бере своє, тяжке і 
сповнене випробувань життя Фран-
ца Бржезицького обірвалося  на 
початку серпня 2017-го року. Рівно 
за місяць після смерті йому могло 
виповнитися 93 роки. Більше за все 
Франц Карлович мріяв дожити до 
грудневого Різдва. Однак, не суди-
лося. Пішов у вічність могутній 
свідок епохи, про яку ми потроху 
забуваємо, або ж згадуємо через 
призму стереотипів, трафаретів і 
навіть догм.

Франц Бржезицький був рішу-
чим противником категоричності 

та однозначного трактування іс-
торичної минувшини. Свого часу 
він дуже радів оприлюдненню 
правди про секретний протокол 
до пакту Молотова-Ріббентропа, 
розкриттю нових фактів про Ка-
тинську трагедію. Однак із сумом 
зазначав, що сучасна українська 
влада, намагаючись реанімувати 
невідомі і навмисно забуті сторінки 
історії, творить не менше лихо, пе-
рекреслюючи пам’ять про людей, 
які невтомно та самовіддано жили 
і працювали на благо країни, хоча 
й були «синами своєї епохи». У той 
день (це було у 2016-у році), коли 
у Житомирі демонтували меморі-
альну дошку Віктору Кременицько-
му, Франц Бржезицький із сумом і 
розпачем у голосі зазначив: «Дуже 
прикро, але ця влада допускає по-
милки своїх же попередників: на 
жаль, ми не вчимося робити висно-
вків, які зробили поляки, іспанці та 
інші європейські народи».

На превеликий жаль, наша іс-
торія й надалі перебуває у полоні 
кон’юнктури, відчуває так звані 
«виклики часу», але ніяк не позбу-
деться вади однобокого бачення 
чи прочитання. Втім, сьогодні про 
історичну минувшину говорять не 
так часто. Чи то – посилаючись на 
війну, чи – відчуваючи досі небаче-
ну для України кризу, що заводить 
сучасників до стану злиднів і при-
мушує думати лише про одне – як 
вижити. У Франца Бржезицького 
упродовж багатьох років для та-
ких ситуацій була підмогою одна 
порада – треба молитися і вірити 
у те, що добро усе ж таки перемо-
же. Власне кажучи, іншого виходу 
ми й не маємо. Однак пам’ять про 
великого житомирянина, який за-
лишив по собі легендарний спа-
док честі, гідності і віри у правду 
життя, має нам обов’язково допо-
магати. Щоправда – якщо ми самі 
цього захочемо!
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Правильно підібране 
освітлення дозволяє пе-
ретворити будь-яке по-
мешкання, візуально роз-
ширити його і, звичайно 
ж, підкреслює  красу сте-
льової конструкції. Особ-
ливу витонченість і красу 
інтер’єру дозволяє під-
креслити натяжна стеля з 
цікавим освітленням.

«На сьогоднішній день сучасний ри-
нок пропонує широкий вибір варіантів 
освітлення під натяжну стелю – точкові 
світильники для зонування простору, 

люстри під будь-який вид інтер’єру, світ-
лодіодні стрічки і лампи різноманітних 
кольорів, чарівний ефект зоряного неба, 
а для любителів нестандартних рішень – 
це комплексне об’єднання різних ти-
пів освітлення в одному приміщенні», – 
розповіла керівник напрямку «Натяжні 
стелі та декор» компанії «МастерОК» 
Світлана Шапран.

Давайте розглянемо різні варіанти 
освітлення для натяжної стелі.

Традиційне  
центральне освітлення

Традиційний тип освітлення – це 
люстра по центру стелі. Різноманіття 
та широкий вибір люстр дозволяє при-
красити приміщення будь-якого стилю в 
інтер’єрі, а правильно підібрана люстра 
стане кращим акцентом і прикрасою, 

проте спеціалісти радять, що для не-
великих приміщень люстри не є цілком 
практичним рішенням.

Точкове освітлення  
для натяжної стелі

Зараз точкове освітлення на натяж-
ному просторі є найпопулярнішим. 
За допомогою точкових світильників 
можна створювати не тільки цікаві 
світлові рішення, але і створити гар-
монічну симфонію натяжної стелі та 
гри світла. Точкове освітлення дозволяє 
вирішити проблеми зонування в квар-
тирі чи кімнаті. Світильники можуть 
бути галогенними, люмінісцентними 
та світлодіодними. Останні найкраще 
підходять для натяжної стелі, оскільки 
практично не нагріваються в процесі 
своєї роботи.

Контурне освітлення натяжної 
стелі світлодіодною стрічкою

У сучасних стилях інтер’єру викорис-
товують світлодіодну стрічку, яка створює 
шарм і ефектно виглядає у поєднанні з 
натяжною стелею. Крім цього, світлові 
діоди дозволяють скоротити освітлення 
в 3 рази, а термін служби таких світиль-
ників досягає майже 6 років цілодобової 
роботи. За рахунок широкого спектру 
кольорів і здатності змінити кольори 
вони дають можливість навіть дуже ви-
могливим  клієнтам створити нестан-
дартний інтер’єр. Світлодіодна стрічка 
не нагрівається, тому її можна монтувати 
в безпосередній близькості до полотна 
натяжної стелі. Це гарний варіант для 
організації освітлення багаторівневих 
стельових конструкцій.

Як правильно обрати 
освітлення для натяжних 
стель: поради фахівців

ВОЛЬТВОЛЬТ
Мережа магазинівМережа магазинів

+38(096)163-20-97
+38(095)522-73-66

+38(044)592-03-92
+38(073)472-96-26

СВІТЛОТЕХНІКА

ЕЛЕКТРОТЕХНІКА

ДЕКОРАТИВНІ СВІТИЛЬНИКИ

ШПАЛЕРИ

ЛАМІНАТ

ФАРБИ, ЛАКИ

ЕЛЕКТРОІНСТРУМЕНТ

РУЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ 

+38(0412)47-05-62 www.volt-shop.com.ua*Подарунки надаються при купівлі товару від 500 грн

ДІЄ СИСТЕМА ЗНИЖОК
Подарунки покупцям*

П О С Л У Г И В І Д П Р О Ф Е С І О Н А Л І В !
електромонтажні роботи 
малярно-штукатурні роботи
фасадні роботи
укладання підлоги
дизайн інтер’єру

м. Житомир, пров. Львівський, 2

м. Житомир, вул. Київська, 77 бутік №35-27
(вхід з боку Центрального речового ринку)
(тільки електротехнічні товари)

(0412) 47-05-65       
(0412) 47-05-69

Енергозберігаючі лампи всіх типівЕнергозберігаючі лампи всіх типів
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Растрове освітлення  
при натяжних стелях

Під-час опису растрових світильників 
варто відзначити, що даний світильник 
оснащений спеціальними відбиваючи-
ми пластинами, які розсіюють світло 
і забезпечують рівномірне, але досить 
яскраве освітлення. У зв’язку зі своїми 
характеристиками, растрові світильники 
не рекомендують встановлювати в номе-
рах житлового типу, але як варіант для 
великих торговельних майданчиків, під-
свічування торговельних та виставкових 
залів – це ідеальний вибір.

Унікальний  
світловий «малюнок»

Комбінація різних світових рішень 
дозволить створити унікальний світ-
ловий малюнок – комбінацію точкових 
світильників, центральної люстри або 
світлодіодної стрічки. Наприклад, якщо 
розташувати по периметру багаторів-
невої стелі точкові світильники, край 
підсвітити стрічкою, а в центрі створити 
імітацію зоряного неба, можна отри-
мати красивий і ефектний результат. 
Світильники можна розташувати навіть 
під натяжною стелею, отримавши ефект 
розсіяного світла.

«При підборі натяжної стелі та освіт-
лення необхідно пам’ятати, що кожен вид 
і конструкція як натяжної стелі, так і типу 
освітлення можуть візуально збільшувати 
простір, робити акценти на ту або іншу 
зону в кімнаті, так і створювати непо-
вторні ефекти інтер’єра!» – наголосила 
Світлана Шапран.

Як правильно встановити 
світильники в натяжну стелю

Важливо! Робота з традиційними лам-
пами вимагає певних навичок і участі 
спеціаліста. Так само існують деякі об-
меження щодо потужності: наприклад, 
лампи розжарювання до 60 Вт, а галогенні 
лампи – до 36 Вт.

Якщо ви зацікавлені в монтажі сві-
тильників своїми силами, сміливо оби-
райте точкові. Цікаво, що точкові світиль-
ники своїми силами встановлюються в 
натяжні стелі: установка світильників не 
забере багато часу (нижче ми пояснимо, 
як це зробити).

Точкові світильники:  
інструкція з монтажу

Що передбачає встановлення світиль-
ників: натяжні стелі слід спочатку під-
готувати. Для початку з’ясуйте, чи всі 
комунікації ви провели в міжстельовий 
простір, чи щільно зафіксований каркас. 
Й оцініть, наскільки реально провести 
підсвічування.

Зверніть увагу, що всі роботи на підго-
товчому етапі виконуються ще до монтажу 
підвісної стелі!

Змонтувати точкові світильники на 
готову стелю ви зможете, якщо заздалегідь 
підведете всі дроти ще в конструкції стелі.

Перший крок
1. На основній стелі зробіть розмітку 

під кріплення світильників;
2. Підведіть потрібні дроти;
3. На поверхню основної стелі закрі-

піть «стійки», на які будуть змонтовані 
світильники;

4. Змонтуйте в зазначених місцях 
кронштейни;

5. Змонтуйте кріпильні елементи.
Зазвичай установка світильників у на-

тяжні стелі відбувається на арматуру або 
сталевий елемент, закріплений у стелі. 
Для цього роблять надріз, обклеюють 
по периметру спеціальним кільцем і ви-
пускають назовні дроти. Світильники 
підключаються до кільця і кріпляться 
до проводки.

Другий крок
Закінчивши з кріпленнями і провод-

кою, завершимо установку підвісної стелі – 
виведемо дроти і приступимо до підго-
товки отворів для світильників:

1. За допомогою будівельного рівня 
намітимо лінії олівцем;

2. Зазначимо місця розташування 
світильників на стелі;

3. Просвердлимо отвори інструмен-
том для стель з гіпсокартону або ДСП, 
за допомогою «коронки» діаметром, 
максимально близьким до діаметра сві-
тильника.

Зверніть увагу, що доцільно зробити 
отвори після фарбування стелі, а не до 
того!

Монтаж світильників
Підготувавши отвори в стелі, можна 

перейти до установки точкового світиль-
ника, для цього:

1. Дістанемо проводи й підключимо 
їх до клем світлового приладу, оканту-
ємо отвір декоративним профілем за 
бажанням;

2. Притиснемо пружинні кріплення 
до корпусу і просунемо у пророблений 
отвір;

3. Відрегулюємо світильник по сте-

льовому рівню – пружини повинні по-
вернутися в початкове положення, тим 
самим забезпечивши світловому приладу 
надійне кріплення;

4. За цим принципом закріпимо інші 
світильники.

Підключаючи світильники, бажано 
підводити до кожного свій провід і всі 
підключення проводити в розподільній 
коробці. Обов’язково користуйтеся ру-
кавичками, якщо це галогенові лампи. 
Патрон вставляється у світильник і міцно 
фіксується засувкою.

Як бачите, це не важко, тому установка 
світильників у натяжну стелю проходить 
без виникнення труднощів, від вас ви-
магається лише точність і безпечне під-
ведення проводів живлення. Конструкції 
світильників завжди різні, але принцип 
підключення ви тепер знаєте.

Огляньте, наскільки змінилося примі-
щення? Використовуючи точкові світиль-
ники, можна домогтися плавного роз-
поділу світла по всій кімнаті. Обирайте 
більш високу потужність ламп, якщо не 
плануєте розміщувати багато світильни-
ків. Слід враховувати так само покриття 
стелі – можливий занадто яскравий ре-
зультат із відбиваючою світло поверхнею 
або від покриття лаком.

Світильники мають властивості 
змінювати характер приміщення, на 
відміну від неповоротких ламп, і при-
крашати будь-який інтер’єр квартири – 
на стелі, в арках; обрамлятимуть ви-
ступи і м’яко розподілятимуть світло в 
якійсь обраній ділянці. Сподіваємося, 
що інструкції, викладені вище, допо-
могли вам освоїти маленький секрет 
проведення ремонту!
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Житомиряни провели 
просвітницьку кампанію на фестивалі 
українського духу «Бандерштат»

В Україні відгриміло най-
масштабніше дійство літа – 
фестиваль українського 
духу «Бандерштат».

Цього року дійство відбувалося у но-
вій локації на околиці міста Луцьк (село 
Рованці, раніше фестиваль був у Луць-
ку, – прим. автора) упродовж 4-6 серпня. 
Була на «Бандерштаті» і житомирська 
делегація.

Зовсім поруч з Луцьком у селі Рованці 
(20 хвилин пішки від центру міста) від-
бувся одинадцятий «Бандерштат», який 
став наймасштабнішим за всі роки. За 
підрахунками організаторів, за три дні 

фестиваль відвідали 12 тисяч людей. Для 
проведення «Бандерштату-2017» через 
річку Стир у центральному парку міста 
перекинули пішохідний понтонний міст, 
аби з’єднати обласний центр із селом 
Рованці, на землях якого й відбувався 
фестиваль. Оскільки міст виявився до-
статньо «рухомим», то в народі його 
швидко нарекли «мостом тверезості», 
позаяк утримати рівновагу у стані ал-
когольного сп’яніння непросто. Таким 
чином міст став першою перевіркою на 
тверезість (хоча випадків падіння з моста 
не було зафіксовано).

Приїхали фестивальники з усіх ку-
точків України. Найбільше гостей було зі 
Львова, Києва, Рівного та Луцька. Були й 
відвідувачі з інших країн: Італії, Ізраїлю, 

Австрії, Японії. Значна частина відвід-
увачів мешкала у наметовому містечку. 
Так, на території розмістилося більше 2 
тисяч наметів.

Нова локація «Бандерштату» дозво-
лила вперше вмістити три музичні сце-
ни різних стилів. Цьогоріч виступили 
близько 60 гуртів. Серед них: «Бумбокс», 
«Тартак», «ВВ», представник останнього 
«Євробачення» від України «O’Тorvald», 
«Флайzzzа», «OT VINTA» та оновлений 
«Скрябін» із жінкою-вокалісткою Ольгою 
Лізгуновою (є лідером одного з проектів 
покійного Андрія Кузьменка).

Окрім музичної програми, на «Бан-
дерштаті» були традиційні гутірки. Зо-
крема відбулися зустрічі з в.о. міністра 
охорони здоров’я Уляною Супрун, му-

зикантом Олегом Скрипкою, відомим 
журналістом Романом Скрипіним, еко-
номістом Павлом Шереметою, госпіта-
льєром Яною Зінкевич.

Члени делегації з житомирської облас-
ті проводили просвітницьку кампанію, в 
рамках якої знайомили відвідувачів фес-
тивалю з історією та героями житомир-
ського краю. Також презентували патрі-
отичний банер під назвою «Зростаючи, 
міцніємо», на якому були зображені основ- 
ні символи Житомира та видатні постаті.

Учасники фестивалю також взяли 
участь у патріотичному флешмобі, при-
свяченому річниці створення Україн-
ської повстанської армії. Кілька тисяч 
«бандерштатівців» сформували напис 
«УПА 75».
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У будь-якій життє-
вій ситуації людина 
інстинктивно звер-
тається до музики, 
щоб вплинути на свої 
почуття.

Можна не бути професійним 
музикантом, аби допомогти собі 
поліпшити настрій і використати 
улюблену мелодію для покращен-
ня самопочуття.

1. Покращити пам’ять
Спробуйте послухати пісню, 

яка навіює спогади.
Раніше почута пісня здатна 

викликати асоціації з різними 
подіями та місцями, відроджу-
вати забуті почуття: романтичні, 
сумні, щасливі чи смішні. Музика 
може змусити нас відчути нос-
тальгію, сміятися або плакати, 
сповнити любов’ю, теплом, жа-
лем або печаллю.

Музика допомагає дорослим 
людям відчути безперервність 
життя, нагадати все, що вони роби-
ли десятиріччя за десятиріччями.

2. Позбутися  
відчуття тривожності

Спробуйте пограти на бара-
банах або зайнятися бітбоксом 
(beatbox – техніка звуконаслі-
дування).

У кожного з нас є свій внутріш-
ній темп і ритм. Тривога порушує 
їх, викликаючи інстинкт самоза-
хисту.

Потрібна фізична активність, 
щоб вивільнити накопичену не-
гативну енергію. Музика може 
також допомогти в цьому.

Спробуйте навчитися гра-
ти на барабанах або займіться 
бітбоксом. Спочатку вам може 
здаватися це незручним, якщо 
вас слухатимуть інші. Робіть для 
початку це на самоті.

Гра на африканських бараба-
нах, які дають щільний контакт 

між шкірою рук людини та по-
верхнею барабану, допоможе вам 
фактично одразу відчути цілющі 
вібрації.

Ці музичні захоплення звіль-
нять зайву енергію, а повторювані 
фізичні рухи і звуки допоможуть 
відволіктися від тривожних думок.

3. Сфокусуватися
Спробуйте Ваш улюблений 

плейлист або навчіться грі на 
музичних інструментах.

Якщо Ви страждаєте на нев-
роз або відчуваєте, що пливете 
за течією, втрапили контроль над 
життям, почуваєтеся у пастці та 
не можете вирішити якусь ситу-
ацію – послухайте улюблені пісні.

Вони допоможуть врегулю-
вати ваш пульс, відвернуть від 
тривожних думок і зовнішнього 
світу. Слухаючи музику, зосеред-
жуйтеся на власному диханні.

Тримати ритм, вчитися пра-
цювати пальцями потребує зо-
середженості та уваги.

4. Покращити моторику
Спробуйте послухати ліричну 

музику.
Ритм має найважливіше зна-

чення для поліпшення рухових 
навичок.

Цілющі властивості музики 
з’являються через поєднання двох 
ресурсів – ментального та фізично-
го. За рахунок цього покращують-
ся моторні навички, координація 
рухів, рівновага, м’язова пам’ять.

Лікувальна мелодія має бути 
ніжною, ритм на рахунок «один-
два, один-два», але переконайтеся, 
що ви налаштувалися на здатність 
людини рухатися з певної точки. 
В ідеалі це має бути якась мелодія, 
яку людина пам’ятає, щось, здатне 
увімкнути її пам’ять та мобілізу-
вати спогади.

5. Позбутися депресії
Слухайте класичну музику.
В автобіографічній розповіді 

«Зрима темрява. Мемуари безу-
мця» Вільям Стайрон змальовує 

свою боротьбу з депресією. Під 
час нападу розпачу він планував 
застрелитися, але в останній мо-
мент увімкнув музику німецького 
композитора Йоганна Брамса, і це 
його врятувало.

Він усвідомив цінність свого 
життя, прослухавши меланхолій-
ний німецький Реквієм Брамса.

Спробуйте поринути в музи-
ку, подрімати, переключитися на 
зовнішній світ. Це може вивести 
вас з депресивного стану. Звучить 
дивно, але це може спрацювати.

6. Покращити  
ефективність навчання

Займайтеся грою на музично-
му інструменті.

Регулярна гра на музичному 
інструменті підвищує вербальні 
здібності, вміння працювати, по-
ліпшує координацію рухів.

7. Мотивувати себе
Спробуйте послухати все, що 

звучить 145 ударів на хвилину.
Для багатьох людей пра-

вильно складений плейлист є 
невід’ємною частиною тренувань 
і знижує негативний ефект фізич-
них навантажень.

Дослідження стверджують, 
що музика сприяє довшому під-
триманню активності, допомагає 
відволіктися від болю та втоми. 
Обрані мелодії мають викликати 
насолоду з перших акордів.

Експериментуйте і будете зна-
ти інтуїтивно, яка музика мотиву-
ватиме вас у ваших заняттях.

музика і настрій: 7 способів 
зосередитися, заспокоїтися 
та мотивувати себе
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•	 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	

•	 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	ресторан	за	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	мясопродуктов	
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	ОБЕРБЕ-
ТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	хорошие	условия	труда,	
достойную	стабильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	
Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
067)6415300Наталия,429054

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

•	 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	
кофейню.	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)5151051АндрейА-
натолиевич

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

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

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

•	 Бензоп-ки, трактор-ти,	пилорам-ки,	звар-ки,	автослю-
сарі,	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,	космето-
логов,	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

•	 Бульдозерист на	авто	С-170	срочно	требуется	для	
работы	в	Киевской	области.	Хорошие	условия	работы.	
Жильё	предоставляем.	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 З/п	від	5000грн	,	повна	зайнятість.	Ви-
моги:	повна	в/о	(бухгалтерська,	економічна),	д/р	від	2	
рокiв,	знання	1С:8,	Звіт	(Медок),	MS	Office.	Офіційне	
працевлаштування,	повний	соц.пакет,	дружній	колектив.	
063)2822741,(067)4108343

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

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

•	 В місто	Київ	терміново	потрібні	будівельники	різних	
спеціальностей,	різноробочі,	та	охоронці.	Заробітня	пла-
та	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

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

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

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

•	 Верстатник (2	людини)	потрібні	на	деревообробне	
підприємство	в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	
Забезпечуємо	житлом	і	харчуванням.	067)4914363Вікто
рІванович,(096)4559164На

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

•	 Водители в	группу	мобильного	реагирования.	Кат.	В.	
Предоставляются	легковые	автомобили	(иномарки).	Г/р	
сутки	через	трое.	З/п	от	4000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	
Вольт,	вход	со	двора).	093)2401847,(067)5884282,552086

•	 Водители кат.	"С",	"Е"	требуются	на	бетонный	завод	
"ProfiБетон".	З/п:	10000-15000	грн.	Место	работы:	пгт.	
Калиновка,	Броварской	р-н,	Киевская	обл.	Жилье	пред-
оставляем.	067)4431999,(067)5673050

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

•	 Водитель кат	Е	(	на	прицеп).	Работа	по	Украине	(коман-
дировки).	Заработная	плата	-	сдельная,	достойна.	Жела-
тельно	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,(09
7)0803322,(044)5597088

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

•	 Водитель кат.	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	
Киевской	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

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

•	 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	
вантажів	запрошуються	на	постійну	роботу	в	ДП	АТП	
Транском.	Оплата	договірна.	045)9729604,(067)4669624

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

•	 Водій манiпулятора	кат.	Е	на	підприємство	у	м.Бровари	
(Київська	область).Заробітня	плата	7000грн.	Вахтовий	
метод	роботи	15/15,	або	повний	місяць.	Надаємо	житло	
та	харчування	067)4644699

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

•	 Гипсокартонщики в	 Житомирскую	 область,	
г.Коростышев.	 Зароботная	 плата	 от	 10	 000	 грн.	
068)5091332,(095)9169474Иван

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

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

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

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

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

•	 Електрозварник для	роботи	на	автоматичних	та	напів-
автоматичних	машинах	в	компанію	ТОВ	СП	Атем-Франк.	
Заробітна	плата	10000	грн.Звертатись	за	адресою:	м.	
Житомир	,	вул.	Бульби-Боровця	44	259915(відділкадрів)

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

•	 Електрозварювальник для	роботи	з	кованими	вироба-
ми.	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,	ву	0444063626,(050)3868659

•	 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

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

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

•	 Збиральник підонів	(4	людини)	потрібні	на	деревооброб-
не	підприємство	в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	
Забезпечуємо	житлом	і	харчуванням.	067)4914363Віктор
Іванович,(096)4559164На

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

•	 Зубной техник.	О/р	необязателен.	Изготовление	
различных	видов	коронок.	Полный	рабочий	день,	по-
лная	занятость.	З/п	5000-8000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	
Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	
Вольт,	вход	со	двора).	093)2401847,(067)5884282,552086

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

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

•	 Каменщик приглашается	в	строительную	компанию	
ООО	Ватценроде.	Официальное	трудоустройство,	про-
живание	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 на	строительство	жилого	дома	в	г.	Киев.	
Жилье	предоставляем!	050)3322863

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

•	 Каменщики срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	строительную	компанию.	О/р	от	2-х	лет.	З/п	
сдельная:	350,00	грн/куб.м,	95,00	грн/кв.м	Большие	
объемы.	Предоставляеться	жилье	067)2197867Роман

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

•	каменярі,	монолітнИкИ,	фасаднИкИ,	стропаль-
нИкИ	(можлИво	брИгадИ)	на	роботу	у	м.	кИїв.	
досвід	роботИ	обов'язково.	жИтло	надається.	
0444847189,	0444635465	0503342645,	0503562983

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

•	 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)763872
9,(099)9439760

•	 Кассиры в	ресторан	(расположен	при	АЗС	"ОККО").	
Срочно!	Все	подробности	оговариваются	067)2839648

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

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

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

комПанія тоВ "тоі-тоі системи санітарні" 
В зВ'язку з розширенням, набирає Воді-
їВ і різноробочих. Всі деталі По телефону: 
0965777577, 0505777577

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

•	 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	строи-
тельную	компанию	"Орион-Буд".	Работа	по	г.	Киеву	и	
обл.	Предоставляем	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	частич-
ная	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

•	автослесарИ	И	автоэлектрИкИ	по	ремонту	
грузовых	авто!	работа	в	кИеве	на	сто.	жИльем	
обеспечИваем!	опыт	работы	обязательно	
0673444243

•	 Автослесари требуются	на	бетонный	завод	"ProfiБетон".	
З/п:	10000-15000	грн.	Место	работы:	пгт.	Калиновка,	
Броварской	р-н,	Киевская	обл.	Жилье	предоставляем.	
067)4431999,(067)5673050

•	 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 срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы	в	г.Житомир	на	СТО.	О/р	обязателен.	Г/р	09.00-
18.00.	З/п	высокая,	до	10000грн.	Официальное	трудоу-
стройство	067)9117979Юрий

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

•	 Автослесарь-ходовик срочно	требуется	на	СТО	на	
постоянную	работу.	О/р	обязателен.	Г/р	5-ти	дневка,	с	
9.00-18.00.	Хорошие	условия	работы.	З/п	при	соебесе-
довании	067)4108881
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•	 Комплектовщики требуются	 на	 производство	
строительных	материалов.	З/п	от	7000грн	050)4237887

•	 Комплектувальники проводів	запрошуються	на	роботу	
в	компанiю	Кромберг	енд	Шуберт.	Офіційне	працевла-
штування,	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)763872
9,(093)7439137

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

•	 Консультанти в	рекламний	відділ.	Новий	проект,	наби-
раємо	команду	-	стань	її	частиною.	Можливість	кар`єрного	
росту.Заробітна	плата	-	ставка	2500грн	+	%.	%0674120150

•	 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	
гуртожиток.	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	
иногородних	067)5020608

•	 Кровельщик на	строительство	жилого	дома	в	г.	Киев.	
Жилье	предоставляем!	050)3322863

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

•	 Кухар на	постійне	місце	роботи	в	мережу	ресторанів	са-
мообслуговування	в	м.	Київ.	Графік	роботи	7/7,	денні,нічні	
зміни.	Навчання,	харчування,	гнучкий	г/р,	соц.пакет,	нада-
ємо	житло.	Тел	з	10.00-17.00	044)2236851,(098)5611948

•	 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

•	 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.	0444063626,(050)3868659

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

•	 Маляр для	роботи	з	кованими	виробами.	Досвід	роботи!	
Терміново!	Нормований	г/р.	Бажано	без	шкідливих	зви-
чок.	Висока	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

•	 Маляры в	Житомирскую	область,	г.Коростышев.	Заро-
ботная	плата	от	10	000	грн.	095)9169474Иван,,(068)5091332

•	 Маляры на	строительство	жилого	дома	в	г.	Киев.	Жилье	
предоставляем!	050)3322863

•	 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

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

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

•	 Мастер-парикмахер универсал	с	опытом	работы	от	2-х	
лет	срочно	приглашается	на	постоянную	работу	в	парик-
махерскую	(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 полноповоротного	колесного	экскаватора	
Atlas	1304.	О/р	не	менее	3лет.	Права	данной	категории,	
умение	ремонтировать	экскаватор.	Без	вредных	привычек.	
Г/р	пн-пт	с	8-00	до	17-00.	Зарплата	сдельная.	Работа	в	
Житомире	067)8780811

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

•	 Машиніст крана	22-32т.	на	підприємство	у	м.Бровари	
(Київська	область).Заробітня	плата	7000грн.	Вахтовий	
метод	роботи	15/15,	або	повний	місяць.	Надаємо	житло	
та	харчування.	067)4644699

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

•	 Менеджер в	офіс	(з	досвідом	роботи	и	без)	терміново	
потрібен	в	обласне	спеціалізоване	ремонтно-будівельне	
підприємство	протипожежних	робіт.	Всі	деталі	за	адресою	
Героїв	Пожежних	67-А	241877

•	 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.	
Контрактова	Площа)	063)2371980,(096)5732402

•	 Менеджер в	офіс.	Новий	проект.	Базу	данних	надаємо.	
З/п	-	ставка+%.	0674120150

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

•	 Менеджер по	продажам	срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	(оснащение	лабараторий,	реактивы	и	
п.).Готовывзятьстудента,обучаем.Желатель

•	 Менеджер.Ставка+%. 0674120150

менеджеры По Продажам.комфортный 
офис, центр города,г/р 5-ти днеВка.ждем 
тебя!!!з/П стаВка+%. 0674120150

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

•	 Механіки 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 на	строительство	жилого	дома	в	г.	Киев.	
Жилье	предоставляем!	050)3322863

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

•	 Монолитчики требуются	на	строительный	объект	в	
г.Киеве	Своевременная	заработная	плата.	Жилье	пред-
оставляется.	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)4576795Бор
ис,,(067)2477001Николай

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

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.	Біло-
пільська,	131	або	за	тел.:041)4345854,(095)2830003

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

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

•	 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	євро-
пейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	Холос-
тякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	
Соборності,	36	(Синя	прохідна)	0444063626,(050)3868659

•	 Оператор на	станок	(фрезер,	лазер,	плазма)	на	підпри-
ємство	у	м.Бровари	(Київська	область).Заробітня	плата	
12000-15000грн.	Вахтовий	метод	роботи	15/15,	або	по-
вний	місяць.	Надаємо	житло	та	харчування	067)4644699

•	 Оператор на	телефон	в	компанию	Argument.	Доход	
от	5000	грн.	Своевременная	выплата	з/п,	официальное	
оформление	с	первого	звонка	067)4888259,(073)310009
8,(050)3339188

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

•	 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

оПератори саll-центра. базу данних надає-
мо. Почни сВою кар`єру з нами! 0674120150

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

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

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

офисная работа. ноВая команда! стань ее 
частью. 0674120150

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

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

•	 Официанты в	ресторан	(расположен	при	АЗС	"ОККО").	
Срочно!	Все	подробности	оговариваются.	067)2839648

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

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

•	 Официанты требуются	на	постоянную	работу.	Все	
детали	при	собеседовании	050)3826521



18 Середа, 9 серпня 2017www.20minut.ua Бізнес

•	 Офіц. робота	в	Європі.	Польща,	Латвія,	Чехія,	Фінляндія.	
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

•	 Офіціанти (-ки)	запрошуються	у	ресторани	Чарка-
Шкварка	та	Мамина	риба	(смт	Затока).	Надається	житло	
та	3-разове	харчування	098)4852203,(063)8689177

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

•	 Охоронники для	роботи	по	Україні	на	об'єктах	різних	
форм	власності.	"Проживання,	харчування,	форма	за	
рахунок	підприємства	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 Работа	вахтовым	методом	(15/15,	20/10,	
месяц	и	болие).	З/п	от	180	до	350	грн/смена.	Проживание	
бесплатно.	Обьекты	в	г.	Киев	и	Киевской	области,	также	
есть	и	в	Житомирской	обл	063)3040420,(063)2332814,(0
97)6914333

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

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

•	 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

•	охрана	промышленных	объектов	в	г.кИеве	
вахтой	-	15/15,	20/10,	30/15.	прожИванИе	И	пИ-
танИе	за	счет	фИрмы,	перспектИва	карьерного	
роста,	обеспеченИе	формой.	зп	от	7500	грн.	
0950906191

•	 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	06
7)2421772,(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.	Бесплат-
ное	питание	и	проживание.	Вахта	14/14.	З/п	150-180	грн/
смена	067)4460876СергейАлександрович

•	 Охранник срочно	требуется	на	постоянную	работу.	Г/р	
нормированный.	Хорошие	условия	работы.	З/п	достойная	
097)4384777

•	 Охранник срочно	требуются	на	завод	в	г.Белая	Церковь.	
Мужчины/женщины.	Без	судимостей.	Вахта	15/15,	30/15.	
Жильё	предоставляем	бесплатно.	З/п	6100	грн	за	полную	
вахту	050)2396115,(098)6483757

•	 Охранники в	банк,	офисный	центр.	Возрастных	ограни-
чений	нет.	Г/р	1/2	или	с	9.00	до	18.00	(сб,	вс-	выходные).	
З/п	от	4000	грн.	ЦТ	Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	
этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора)	
552086,(067)5884282,(093)2401847

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

•	 Охранники 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

•	 Охранники срочно	требуются	на	постоянное	мес-
то	работы	в	Бердичевский	р-н,Житомирская	область.	
Вахтовый	метод	работы.	Зароботная	плата	от	200грн/
сутки.	Своевременные	выплаты	зароботной	платы.	Офи-
циальное	трудоустройство,	полный	соц.пакет	067)4302467

•	 Охранники срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	на	охрану	полей.	Вахтовый	метод	работы.	Заро-
ботная	плата	от	350грн/сутки.	Своевременные	выплаты	
зароботной	платы.	Официальное	трудоустройство,	полный	
соц.пакет	067)4302467

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

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

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

•	 Переводчики английского	языка	требуются	для	работы	
в	офисе.	Требование:	знание	англ.	языка	на	уровне	не	
ниже	intermediate	(письменный),	ответственность,	добро-
совестность,	коммуникабельность,	усидчивость.	Г/р	с	Пн.-
Пт.	с	9.00-18.00.	Возможен	неполный	день		067)4118177

•	 Пилорамщики в	деревообрабатывающий	цех	в	г.	Жи-
томир.	Все	детали	по	

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

•	 Плиточник срочно	на	постоянное	место	работы	в	Жи-
томирскую	область,	г.Коростышев.	Зароботная	плата	от	
10	000	грн.	095)9169474,(068)5091332Иван

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

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

•	 Плиточники срочно	требуются	на	постояную	работу	
в	г.	Одесса.	Оплата	сдельная,	производится	2	раза	в	
месяц.	Жилье	предоставляется	068)2684303,(099)7960377

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

•	 Повар в	ресторан	в	центре	города	Житомира.	Хорошие	
условия	труда,	дружеский	коллектив	097)5526403

•	 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	кафе	Три	Гуся	(в	ТРЦ	Глобал).	
О/р	желателен.	Обучаем.	З/п	достойная	063)7528693

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

•	 Повара в	ресторан	(расположен	при	АЗС	"ОККО").	
Срочно!	Все	подробности	оговариваются	067)2839648

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

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

•	 Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	постоян-
ное	место	работы	в	город	Киев.	График	работы	и	за-
роботная	плата	договорные.	Жилье	предоставляется.	
068)8472405(гл.сантехник),(067)3272716(п

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

•	 Полировщик в	цех	по	обработке	гранита	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Коростышев.	Зароботная	плата	от	
7000грн.	Хорошие	условия	труда	050)5549133

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

•	 Полировщик камня.	Зароботная	плата	от	7000грн	
(ставка	+	тариф	45	грн/кв.м).	Цех	-	с.Сингуры,	Житомир-
ский	р-н	(15	мин.	маршруткой	от	остановки	Музыкалка)	
067)9560831

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

•	 Помощник повара	в	гостиничный	комплекс	в	г.	Киеве	
на	постоянную	работу.	Г/р	1	нед./1нед.	.	Предоставляем	
жилье	и	питание.	З/п:	5500	грн.	Приготовление	блюд	по	
меню	067)7132238,(050)4681366

•	 Посудомийниця (-ик)	Ми	гарантуємо:	-	офіційна	за-
робітна	плата	-	3200грн;	-	безкоштовне	харчування;	-	
комфортні	умови	праці;	-	розвіз	після	зміни	за	рахунок	
компанії	067)4686098,(063)4964343

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

•	 Посудомийниця (-ик)	на	постійне	місце	роботи	у	м.Київ.	
Заробітня	плата	висока,	виплаи	кожного	тижня	по	Пт.	
Графік	роботи	5-ти	денний.	Надаємо	безкошовний	гур-
тожиток	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)	срочно	требуется	в	кафе	в	г.Киев.	
Г/р	нед./нед.	Предоставляем	жильё.	З/п	при	соебеседо-
вании	093)0933560,(067)9718245

•	 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 для	 прибирання	виробничих	примі-
щень.	Неповний	робочий	день.	Вечірня	та	нічна	змі-
ни.Робота	в	м.	Житомир	(район	Богунії).	Гідна	з/п.	
073)0763474,(097)6192859

•	 Прессовщик Физически	здоровий.	Заработная	плата	
500	грн/день.	График	работы	каждый	день	с	8:00-17:00	
068)6911234

•	 Прибиральники для	роботи	в	торгівельний	цент	поблизу	
Житнього	ринку.	Заробітня	плата	стабільна.	Спец.	одяг	
надаємо	097)6192859

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

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

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

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

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

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

•	 Продавец требуется	в	магазин	Канцтовары	(р-к	Хмель-
ники)	на	постоянную	работу.	Знание	ПК	на	уровне	поль-
зователя.	Полный	соц.	пакет.	З/п	от	5000грн	097)4732914

•	 Продавец-кассир срочно	требуется	на	постоянную	
работу	в	продуктовый	магазин.	Г/р	3/3	с	8.00-22.00.	Хо-
рошие	условия	работы.	З/п	-	3500	грн	096)5661281На-
талияИвановна

•	 Продавец-консультант срочно	требуются	на	посто-
янную	работу	р-к	Хмельники	р-н	Чулочной	фабрики	в	
связи	с	открытием	нового	магазина.	Ответственные,	
пунктуальные.	Официальное	трудоустройство.	Своев-
ременная	выплата	з/п	098)3175781

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

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

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

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

•	 Продавець кондитерських	товарів.	З/п	ставка+%	від	
продажу.	Г/р	договірний	067)1790971

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

•	 Продавець прод.	товарів	запрошується	на	постійну	
роботу.	Д/р	обов	язковий.	Г/р	тиж./тиж.	з	8.00-22.00.	Офі-
ційне	працевлаштування.	З/п	ставка	+%	063)5151051Ан-
дрійАнатолійович

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

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

1. Квартира, заг. пл. 36,4 кв.м, за адресою: Житомирська обл., м. Малин, вул. 
Українських Повстанців, буд. 34-Б, кв.1. Дата торгів: 30.08.2017 09:00. Дод.інформація: 
https://setam.net.ua. Лот №231575 (уцінено лот № 222396);

2. Приміщення спортивно-оздоровчого та розважального комплексу з 
кафе та приміщеннями побутового призначення, заг. пл. 7690,5 кв.м., за адресою: м. 
Житомир, вул. Кибальчича, 9. Дата торгів: 30.08.2017 09:00. Дод.інформація: https://
setam.net.ua. Лот №231571 (уцінено лот № 221472).

ОГОЛОШЕННЯ
Про проведення процедури громадських слухань
щодо врахування громадських інтересів під час 

розроблення детального плану території
«Коригування генерального плану дачного масиву на території  "Облплемоб'єднання", 

хутір "Дальній" в с. Оліївка, Житомирського району»
Підстава для розробки ДПТ - рішення Оліївської сільської ради від 07.04.2017 р. 
Орієнтовна площа в межах розробки ДПТ - 0,32  га.
Замовником розроблення ДПТ - власник земельної гр. Бартковяк Л. С.
Розробник детального плану території - ФОП Молодико Ю. В..
Оприлюднення ДПТ та прийом пропозицій буде здійснюватись з «09» серпня 2017 

р. по «15» серпня 2017 р. за адресою: Житомирська область,  Житомирський район, 
с. Оліївка, приміщення сільської ради.

Відповідальна особа за прийом пропозицій - секретар сільської ради 
Трохимчук С. М.
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Заява про наміри
З метою забезпечення попиту ринку конкуренто спроможними товарами та 

у зв’язку з недостачею промислових площ, компанія ПАТ «Житомирський маслоза-
вод» прийняла рішення розпочати реконструкцію цехів виробництва морозива та 
сухого знежиреного молока під цехи з виробництва морозива на власній земельній 
ділянці по вул. Івана Гонти, 4 в м. Житомир загальною площею 5641,7 м2. Кількість 
працюючих 142 чоловіка.

Реконструкція існуючого виробництва створить нові, нормальні умови для пра-
ці, підприємство буде відповідати санітарним, пожежним, архітектурним нормам.

Успішна робота оновленого заводу значно збільшить прибуток від збору податків 
як в районі, так і надходжень до державного бюджету.

Компанія „Житомирський маслозавод” бере активну участь у суспільному житті 
країни. Має добру традицію спонсорства. Підтримки у галузі освіти, культури та 
благодійних проектах. Компанія ПАТ „Житомирський маслозавод” планує прова-
джувати свою участь не тільки у діловому житті України, але і в суспільному житті.

Для визначення громадської думки запрошуємо всіх зацікавлених громадян 
висловити свої пропозиції та зауваження. Контактний телефон для ознайомлення 
з додатковою інформацією, надання запитань, пропозицій, зауважень і рекомен-
дацій – (0412) 343–476.

Строки подання інформаційних запитів, зауважень та пропозицій – один місяць 
з дня опублікування Заяви про наміри.

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

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

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

•	 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,	строитель-
ство,	семьи,	супермаркеты,	з/п	от	50000грн.,	прожива-
ние,	страховка	оплачиваются	работодателем,	авиа	в	
кредит.	ПП	Пасифик	Юниверсал	Груп	Украина,Киев,	
ул.Константиновская,	24.	ЛМСПУ	АВ547342	от	21.11.10	
тел.		0636779150,0954192926

•	 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	актив-
них	людей	093)1163955

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

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

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

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

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

•	 Работники (-цы)	для	збора	урожая	малины	и	ежевики	
и	ухода	за	саженцами	в	ягодный	питомник	в	Киевской	
обл.,	Макаровский	р-н,	с.Рожив.	Оплата	за	собраные	
кг	от	8,00грн/кг	или	от	выработки	(от	200грн).	Прожи-
вание	на	територии	в	общежитии	со	всема	удобствами		
067)5264477,(050)9210453

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

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

•	 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	требуются	в	строительную	фирму	
Скайтаун.	Житомирская	область.	Жильё	предоставляется.	
З/п	6000грн	050)0500020

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

•	 Рамник (4	людини)	потрібні	на	деревообробне	підпри-
ємство	в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	Забез-
печуємо	житлом	і	харчуванням.	096)4559164Наталья,(0
67)4914363ВікторІва

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

•	 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.	
Хорошие	условия	работы.	З/п	от	5000грн	097)0022010Алек-
сандрГеоргиевич

•	 Резчик металла	на	ножницах	и	прессах	срочно	тре-
буются	на	производство	по	металлообработке	(г.Киев)	
вахтовый	метод	работы	15/15.	З/п	6000грн	Жильё	пред-
оставляется.	Рабочая	одежда.	Официальное	трудоу-
стройство	066)7408931

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

•	 Різноробочі для	благоустрою	території.	Без	шкідливих	
звичок,	активні,	цілеспрямовані.	Заробітна	плата	від	5000	
грн.	Детальна	інформація	за	тел.:097)5635459,(099)6583
332ІлляВасильо

•	 Різноробочі на	будівництво	в	м.	Київ.	Житло	надається.	
Г/Р	з	08:00до	20:00.	З/п	від	400	грн/день	098)7045946

•	 Різноробочі на	виробництво	стіклопакетів	в	м.	Київ.	
Можливо	без	д/р.	З/п	10000грн.	Надається	хостел	066)6
362655,(044)5946763,(093)4975808

•	 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	європей-
ський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	
відрядно-преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	Хо-
лостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	вул.	
Соборності,	36	(Синя	прохідна).	0444063626,(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

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

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

•	 Сборщики ягод	ежевики	и	малины	в	ягодный	пи-
томник	в	Киевской	обл.,	Макаровский	р-н,	с.	Рожив.	
Оплата	за	собраные	килограмы:	ежевика	-	от	5	грн/кг,	
малина	-	от	8	грн/кг.	Проживание	в	общежитии	со	все-
ма	удобствами	бесплатно.	Зарплата	каждые	2	недели	
067)5264477,(050)9210453

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

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

•	 Сварщики на	строительство	жилого	дома	в	г.	Киев.	
Жилье	предоставляем!	050)3322863

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

•	 Сиделка на	постоянное	место	работы	в	городе	Киеве.	
График	работы	и	зароботная	плата	оговариваются	при	
собеседовании.	Агенство	Ладошки	068)8158748

•	 Сиделка с	проживанием.	Уход	за	пожилой	женщиной.	
Покупка	продуктов,	уборка.	Приём	контроля	лекарств.	
Предоставляется	комната.	З/п	4000-5000	грн.	ЦТ	Актив-
Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	Щорса,	
5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)5884282
,(093)2401847

•	 Слесарь по	ремонту	автомобилей	на	СТО	Бош	Авто	

Сервис.	З/п	высокая..	Г/р	нормированный.	Официальное	

трудоустройство.	067)9892419

•	 Слюсар -	складальник	(середня/технічна	освіта).	Про-

відний	європейський	виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	

праці.	З/п:	відрядно-преміальна.	Офіційне	працевлашту-

вання.	Холостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	

Боярка,	вул.	Соборності,	36.	0444063626,(050)3868659

сотрудники В офис В сВязи с открытием 
ноВого Проекта.  график работы - 
нормироВанный, сб, Вс - Выходные.заробот-
ная Плата Высокая - стаВка + %. 0674120150

•	 Специалисты по	ремонту	кузовных	авто	срочно	тре-

буются	на	СТО.	О/р	обязателен.	Г/р	нормированный.	

Хорошие	условия	работы	З/п	достойная.	067)5920278

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

ТОВ «Феруміна» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин 
в атмосферне повітря стаціонарними джерелами,  які розташовані за адресою: 
м. Житомир, вул. Зв’язківців, 4. Основна діяльність – оброблення металів та на-
несення покриття на метали. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне по-
вітря відбуваються при роботі металообробних верстатів, камер фарбування та 
полімеризації, постів зварювання, котлів, що працюють на дровах та природному 
газу. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне пові-
тря стаціонарними джерелами в кількості, т/рік: сполуки азоту – 0,074; вуглецю 
оксид – 0,047; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,382, метан – 
0,0003, метали та їх сполуки – 0,004, ЛОС – 7,0Е-07. Як виявив розрахунок забруд-
нення атмосферного повітря-концентрації забруднюючих речовин у приземному 
шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  (ОБРВ) атмосферного 
повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим речовинам, на всіх 
розрахункових точках. Існуючі величини викидів від всіх джерел викидів про-
понується прийняти як нормативні. Обгрунтовуючі матеріали для отримання 
дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології та при-
родних ресурсів Житомирської державної адміністрації.

Громадські організації та окремі громадяни із зауваженнями  можуть звер-
татись до місцевих органів влади за адресою м. Житомир, вул. С.П. Корольова, 
½, кім.101, тел (0412) 48-12-12. Із пропозиціями звертатись до керівництва ТОВ 
«Феруміна» за телефоном (0412) 42-01-64. Розробник обгрунтовуючих матеріалів – 
ПП «Матрикс Груп», тел. (0412) 42-08-76.

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

СПП «Лад» має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмос-
ферне повітря стаціонарними джерелами,  які розташовані за адресою: Житомирська 
область, Житомирський район, с. Кодня, вул. Чапаєва, 46. Основна діяльність – ви-
рощування зернових культур. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
відбуваються  при прийманні, збереженні зерна; роботі металообробних, дерево-
обробних верстатів, постів зварювання, котлів, що працюють на дровах, приміщенні 
відгодівлі свиней і т.д.. Перелік видів забруднюючих речовин, які викидаються в ат-
мосферне повітря стаціонарними джерелами, у кількості, т/рік: азоту діоксид – 0,015; 
вуглецю оксид – 0,0121; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,66, 
метали та їх сполуки – 0,0016, леткі органічні сполуки – 0,3, аміак – 0,041, метан – 0,371. 
Як виявив розрахунок забруднення атмосферного повітря - концентрації забруднюю-
чих речовин у приземному шарі атмосфери на існуючий стан не перевищують ГДК  
(ОБРВ) атмосферного повітря населених міст за межами СЗЗ по всім забруднюючим 
речовинам, на всіх розрахункових точках. При роботі об'єкту необхідно проводити 
контроль промвикидів, стану атмосферного повітря. Обгрунтовуючі матеріали для 
отримання дозволу на викиди направляються на узгодження в Управління екології та 
природних ресурсів Житомирської державної адміністрації. Громадські організації 
та окремі громадяни із зауваженнями  можуть звертатись протягом 30 днів з дати 
опублікування інформації в газеті до Житомирської районної державної адміністрації 
за адресою: м. Житомир, вул. Л. Українки, 1 або за тел. (0412) 42-47-03. Із пропозиціями 
звертатись до керівництва СПП «Лад»  за тел (0412) 49-84-08. Розробник документів: 
ПП «Матрикс Груп», м. Житомир, вул. Небесної Сотні, 44, кв. 3, тел (0412) 42-08-76.
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•	 Торговий агент	терміново	потрібен	для	роботи	по	
м.Житомиру.	Можливо	без	власного	авто	та	д/р.	Про-
дукти	харчування.	З/п	висока	067)5001833

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

•	требуются	резщИцы	шампИньона.	пред-
оставляется	жИлье	(кухня,	горячая	вода,	
душ).	желательно	семейная	пара,	женщИны.	
зарплата	мИнИмум	4000	грн.	кИевская	обл.	
0674021486	ИрИна

•	требуются	уборщИкИ	в	г.кИев!	работа	по-
сменная,	смены	дневные	И	ночные	(на	выбор),	
помощь	с	жИльем.	предоставляется	спецо-
дежда.	оплата	проезда	до	кИева.	з/п	5000-8000	
грн./месяц.	очень	много	объектов!	звонИте!	
0675268435

•	 Уборщики (-цы)	в	ТРЦ	на	объекты	г.	Киева.	Г/р	
посменный,	возможен	вахтовый	метод.	Высокая	ста-
бильная	оплата	от	5000грн	и	выше	(аванс).	Жителям	
регионов	возврат	проезда	и	помощь	с	жильем	073)0307
424,(067)5268435,(066)0611520

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

•	 Укладальники тротуарної	плитки	(рiзноробочi)	на	під-
приємство	у	м.Бровари	(Київська	область).Заробітня	
плата	з/п	5000-6000грн.	Вахтовий	метод	роботи	15/15,	або	
повний	місяць.	Надаємо	житло	та	харчування	067)4644699

•	 Услуги Сдам	в	аренду	место	для	мастера	парикмахера	
в	салоне	Beauty	Makers	cafe.	СРОЧНО!	073)0373755

•	 Услуги УВАГА	ЖІНКИ!	Винагорода	за	донорство	яйце-
клітин	вік	18-29	років,	від	20000	до	25000грн.	За	сурогатне	
материнство	вік	від	18-39	років	до	370000грн.	Обов	язко-
ва!	Наявність	власної	дитини.	Ліцензія	МОЗУ	№554391	
від	22.07.2010р	098)8658184,(095)7695479,(093)5386719

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

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

•	 Фасадчики на	строительство	жилого	дома	в	г.	Киев.	
Жилье	предоставляем!	050)3322863

•	 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	до-
мовленістю,	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	ОБЕРБЕ-
ТОН-УКРАИНА.	Гарантируем	хорошие	условия	труда,	
достойную	стабильную	оплату.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	
Баранова,	89.	E-mail:	n.portugalova@oberbeton.com.ua	
429054,(067)6415300Наталия

•	 Формувальник залізобетонних	виробів	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 в	цех	по	обробці	граніту	на	постійне	
місце	роботи	в	м.Коростишів.	Заробітня	плата	від	7000грн.	
Хороші	умови	праці	050)5549133

•	 Фрезерувальники термiново	потрібні	в	гранітний	цех.	
Оплата	відрядна.	Робота	круглий	рік,	хороші	умови	праці.	
097)1860832,(099)1506461,(096)8369098

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

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

•	 Швея для	пошива	танцевальной	одежды	(верхняя	и	
летняя)	на	постоянное	место	работы.	График	работы	и	за-
роботная	плата	договорные.	Возможно	без	опыта	работы,	
обучаем.	Дружеский	коллектив	066)7240610,(096)4470914

•	 Швея чулочно-носочных	изделий.	Г/р	с	7-00	до	15-00.	
З/п	договорная.	Работа	в	г.	Житомир,	ул.	Скульптора	
Олешкевича,	50	(Пролетарская)	097)4851152

•	 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	
гранітний	цех.	Оплата	відрядна.	Робота	круглий	рік,	хороші	
умови	праці.	097)1860832,(099)1506461,(096)8369098

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

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

•	 Ш т у к а т у р ы  в 	 Ж и т о м и р с к у ю 	 о б л а с т ь ,	
г.Коростышев.	 Зароботная	 плата	 от	 10	 000	 грн.	
068)5091332,(095)9169474Иван

•	 Штукатуры на	строительство	жилого	дома	в	г.	Киев.	
Жилье	предоставляем!	050)3322863

•	 Штукатуры срочно	требуется	в	г.Киев	на	постоян-
ное	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(прор
аб),,(067)3272177(гл.эне

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

•	 Экскаваторщик на	JCB	4CX,	JCB	3CX	срочно	на	посто-
янное	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	предоставляем.	З/п	50грн/час	067)6568976

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

•	 Экспедитор. Доставка	товара	согласно	маршрута.	
Ответственность,	внимательность,	можно	без	о/р.	Гра-
фик	с	9.00	до	18.00,	сб,	вс	–	выходные.	З/п	6000	грн.	ЦТ	
Актив-Бизнес,	пер.	Львовский,	2,	3-й	этаж,	офис	1	(ул.	
Щорса,	5а,	магазин	Вольт,	вход	со	двора).	552086,(067)
5884282,(093)2401847

•	 Электрики срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	город	Киев.	График	работы	и	зароботная	плата	
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	
производство	металлоконструкций	на	ТОВ	Шалений	
Молот.	Официальное	трудоустройство.	Можно	без	
о/р.	Г/р	нормированный.	Зароботная	плата	10000грн	
067)9707615Андрей

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

2. НеРухомість 

2.3. Продам 3-кiмнатнi квартири 

•	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

2.4. Продам 4-кiмнатнi квартири 

•	продам	4-х	ком.кв.,	1/2	этажей,	112м/98м/45м,	
Ивано-франковская	 обл. , 	 надворная,	
ул.зелёная.	цена	1	289	063	грн.	0961519551

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

2.8. Продам будинки в передмісті 

Продажа дома, Вторичное жилье, 3 комнаты, 
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 0977085708,0631116792

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

срочно! Продам буд. 3/4, Площа 69,43 кВ.м, 
3 кімнати, кухня, Веранда, комора, Погріб, 
газо-Пічне оПалення, 3 сот землі. територія 
ПриВатизоВ. можлиВий обмін на кВартиру 
В житомирі або коростишеВі. 0672757172

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

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	продам	ИлИ	сдам	в	аренду	земельный	учас-
ток	2	га,	чернозем,	окраИна	жИтомИра	(р-н	
хИмволокно).	0673911769

•	продам	участок	под	жИлую	застройку,	
г.жИтомИр.	цена	234	375	грн.	0985333806

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!

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

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

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

•	 Сторож на	предприятие.	Срочно!	Подробности	огова-
риваются.Без	вредных	привычек!	067)4100106

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

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

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

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

•	 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

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

•	 Технолог переробної	промисловості	запрошується	на	
роботу	на	м’ясопереробний	завод	ІНКО-ФУД	БЕРДИЧІВ.	
Житлом	забезпечуємо.	Адреса:	м.	Бердичів,	вул.	Біло-
пільська,	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

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

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.

Оголошення про проведення процедури громадських слухань щодо враху-
вання громадських інтересів під час розроблення детального плану території
«Розміщення ділянок малоповерхової житлової забудови по вул. Вишпільська 
в с. Оліївка, Житомирського району»
Підстава для розробки ДПТ – рішення Оліївської сільської ради від 07.09.2016 р.
Орієнтовна площа в межах розробки ДПТ – 0,40 га.
Замовником розроблення ДПТ – власник земельної гр. Севрук О. В.
Розробник детального плану території – ФОП Молодико Ю. В..
Оприлюднення ДПТ та прийом пропозицій буде здійснюватисьз «09» серпня 2017 
р. по «15» серпня 2017 р. за адресою: Житомирська область,Житомирський район, с. 
Оліївка, приміщення сільської ради.
Відповідальна особа за прийом пропозицій – секретар сільської ради Трохимчук С. М.
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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. 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. 
0977085708,0631116792

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

куПим Ваш аВтомобиль на Выгодных для 
Вас услоВиях, В короткие сроки. Возможна 
ПокуПка кредитных, Проблемных, После дтП 
аВтомобилей. 0962494994ярослаВ

куПлю аВто В будь-якому стані: ціле, Після 
дтП, Потребуюче ремонту, Проблемне, кре-
дитне, арестоВане, будь-якої марки. еВаку-
атор. шВидко. 0731617000,0976646575

куПлю аВто Вітчизняного або зарубіжного 
ВиробництВа. можлиВо Після дтП. шВидко 
та дорого. 0677459877,0632439432,0687905005

3.5. с\Г техніка, та запчастини. Продам 

•	запчастИнИ	до	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

•	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, грабарки,	прес-підбирачі,	трактори	МТЗ,	ком-
байни	зерно-	та	картоплезбиральні,	копачки,	плуги,	ін.	с/г	
техніка,	доставка.	0506905983	0966809590,	0969302249

•	 Косарки, картоплекопачки,	сівалки,	грунтофрези,	бо-
рони,	мінітрактори,	мотоблоки.	Запчастини.	Зернодро-
барки,	траворізки.	Доставка	по	Україні/	Сайт:	agrokram.
com	0980465090,	0990465090

•	 Міні-зерноподрібнювачі однофазні	і	трьохфазні,	про-
дуктивністю	300-1500	кг/год;	млини	борошномельні	про-
дуктивністю	7-15т/доба	0971448722

•	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

•	 С/г техніка:	трактори	МТЗ,	Т-25,	прес-підбирачі,	об-
прискувачі,	картоплесаджалки,	картоплезбиральна	
техніка,	плуги,	косарки,	грабарки	та	ін.	на	замовлення.	
(096)7799178,	(067)7191888,	0501943662,+48724568737

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

3.7. автозапчастини. Продам 

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

дВигатель В сборе Sw 266 andoria 1984 г., 4 
цилиндра, ПриВезен из Польщи 04.02.2016г, 
цена 594.000 0977085708,0631116792

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. 0977085708,0631116792

4. буДматеРіали 

4.1. будівельні суміші, цемент, пісок. 
Продам 

•	 Песок, щебень,	отсев,	раствор,	бетон.	Доставка	а/м	
ЗИЛ.	0677905739,447067

Продам Песок мытый, оВражный, щебень 
Всех фракций, бетон Всех марок, грунт, 
ПодсыПка. ПереВозки от 5 до 40 тонн. 
0977085708,0631116792

•	продам	песок,	бут,	щебень,	отсев,	дро-
ва,	землю,	глИну,	перегной,	подшИвка.	до-
ставка	стройматерИалов,	вывоз	мусора.	
0938436692,0976949302сергей

4.2. будівельні, ремонтні роботи. 
Послуги 

•	строИтельство	 деревянных	 домов,	 бе-
седкИ,	садовая	мебель.	всё	для	обработ-
кИ	 дерева.	 офИс-магазИн	 "деревянный	
двор",	ул.	космонавтов,	11	www.Domoy.In.ua	
0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 

•	ленточные	пИлы	–	продажа	новых,	ремонт	
старых	(сварка,	заточка,	разводка).	гарантИя	
качества.	ул.	баранова,	60.	0962461677

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	купуємо	пИломатеріалИ	обрізні	та	необрізні,	
хвойнИх	і	різнолИстнИх	порід.	0673911769

•	продается	доска	пола	сухая	строганая	в	
шпунт,	блокхаус,	фальш-брус,	вагонка;	доска	
обрезная,	не	обрезная	строИтельная;	стро-
пИла;	балкИ,	штахетнИк,	монтажная	рейка	И	
дровяные	отходы	с	пИлорамы.	доставка	на	
дом.	0673911769

4.25. буріння свердловин, колодязі. 
Послуги 

ПП фонтан: буріння, ремонт, тамПонаж 
сВердлоВин на Воду, монтаж насосного 
обладнання. 0677855628,0677723483

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	 Котли твердопаливні	"Кобзар"	надійні,	сучасні,	про-
сті.	Сталь-4	мм,	площа	100-300м2.	www.frezer.com.ua	
0961059178,	0473631062

•	 Котли твердопаливні,	піролізні,	шахтні.	Теплоакуму-
лятори.	Від	виробника.	Доставка	по	Україні.	Найкраща	
ціна	без	посередників.	http://termico.com.ua,	0503292211	
0673292211,	0933292211

6. ПослуГи 

6.5. Кредити. ломбарди 

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

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

ПоВерну усПіх і удачу В житті, доПомога у 
Проблемах сім'ї, бізнесу, кар'єри, кохання, 
самотності 0683706105, 0732232983 людмила

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

•	 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

8.20. стіл знахідок. Загубив 

Втрачено атестат Про ПоВну середню осВіту, 
Виданий В 2016 році зош м.житомира №36, 
на ім'я губерта артура сергійоВича, 1998 р.н. 
ВВажати не дійсним.

Втрачено тимчасоВе ПосВідчення серія тП 
№377140 Видане на ім'я файчук Вадим Ва-
сильоВич ВВажати недійсним

8.23. інше. Продам 
•	 Віагра Плюс	(200	мг)	та	Віг	Эрикс	Плюс	для	миттєвого	
посилення	потенції!	Оптово-роздрібна	ціна:	1199	грн	(12	
табл/упаковка).	Наш	сайт:	http://tele.in.ua/	Тел:	0953838182	
0962000369,	0636563939

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	
персонала	входит	в	стоимость	0671672020

8.24. інше. Куплю 
•	 Бурштинове намисто,	каміння	(янтар.бусы,	камни)	
жовте,	випущене	до	1991р.,	бивні,	зуби	кашалота,	моржа,	
нагород,	ікони,	самовари,	зброю,	техніку,	картини,	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 електродвигуни,	редуктори,	тельфери,	насоси,	
лічильники	бензину	0972771728

•	 Куплю квадранти	КО60,	магнітні	плити	560х200	ел.,	
800х320	механ,	мірильний	інструмент,	нутроміри	і	т.д.	
Металоріж.	інструм(свердла,	черв'ячні	фрези,	фрези	мо-
дульні	дискові)	і	т.д.	Індикатори	0679083229

•	 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	
старовИнні	іконИ,	картИнИ	до	1990	р.,	кнИгИ	
до	1917	р.	та	інші	предметИ	старовИнИ,	для	
власної	колекції	0503466068

•	 Куплю пром.будівлі	під	розборку	(ангари,	склади,	еле-
ватори,	комплекси,	фабрики).	Будматеріали,	метал	бв,	
опт	0977317937,	0630281128

•	 Куплю радіодеталі:	діоди,	транз.,	реле,	пускачі,	пере-
микачі.	Мікросхеми.	Осцилограф,	частотомір,	генератор,	
процесори	0677871227,	0669991303

•	куплю	холодИльне	та	технологічне	облад-
нання	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",	са-
мовивезення,	упаковка	біг-бег	або	пакети	0981554242
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Куплю авто вітчизняного або 

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

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

СТО "Каприз":

тел.: 063-886-23-45

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

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.
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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
Успіх у справах – ре-

зультат ваших активних 
дій. Починайте все за-

ново, шукайте варіанти, звер-
тайтесь за підтримкою до ви-
щих сил та друзів.

ТЕЛЕЦЬ
Події на роботі мо-

жуть стати непередба-
ченими, хаотичними. Але на 
вас чекає поліпшення взаємин 
з колегами і начальством.

БЛИЗНЮКИ
Вас неможливо не 

помітити, у цей час 
фортуна на вашому боці. Ро-
бота буде приємною і дозволить 
реалізувати ваші таланти.

РАК
На роботі турбот –  

по самі вінця. З деяки-
ми проблемами буде важко впо-
ратися самотужки, звертайтеся 
по допомогу до друзів і колег, й 
ніхто вам не відмовить.

ЛЕВ
Постарайтеся не 

проговоритися, менше 
розповідайте, що у вас на душі, 
бо хтось може не зрозуміти, а 
інші позаздрять.

ДІВА
Будете отримувати 

задоволення від ділових 
зустрічей і контактів, але це за-
жадає більше часу, ніж звичай-
но. Оптимізм і почуття гумору 
дозволять досягти цілей.

ТЕРЕЗИ
Ви просто «граючи» 

впораєтеся з усіма дріб-
ними справами, що нагрома-
дилися за минулий тиждень. 
Чимало цікавих ідей виникне 
у вас саме зараз.

СКОРПІОН
Постарайтеся ви-

конати роботу вчасно. 
Ваша працьовитість буде по-
мічена і оцінена гідно. Ви за-
служите схвалення начальства.

СТРІЛЕЦЬ
Пр оа н а л і зу й т е 

свої дії та постарай-
теся усунути недоліки і «про-
махи». Використовуючи свою 
чарівність і дипломатичні 
здібності, ви можете досягти 
своєї мети.

КОЗЕРІГ
Не варто «кидатися 

в крайнощі», уважніше 
прислухайтеся до свого вну-
трішнього голосу.

ВОДОЛІЙ
На вас чекає багато 

роботи. Однак надто 
сміливі ідеї можуть перешко-
дити реально оцінити свої мож-
ливості.

РИБИ
Ваше серйозне та 

сумлінне ставлення до 
роботи і творчості не може за-
лишитися непоміченим.

Джон Девісон Рок-
феллер – не тільки 
перший в історії «дола-
ровий» мільярдер, але і 
найбагатша людина за 
всю історію людства. 

 ● У перерахунку на сьогодніш-
ній курс долара він володів би стат-
ком у 310 мільярдів доларів.

 ● Джон Рокфеллер за горо-
скопом Рак. Він народився 8 липня 
1839 року в Нью-Йорку.

 ● Батько Джона Рокфеллера 
Вільям Рокфеллер був дрібним 
аферистом. Він називав себе «бо-

танічним доктором» і продавав 
різні еліксири (навіть напої «для 
безсмертя»). Існує байка, що Вільям 
поневірявся селищами і прикидав-
ся глухим. Люди розповідали при 
ньому плітки, особисті секрети, ду-
маючи, що він дійсно глухий. За 
якийсь час Вільям починав шанта-
жувати людей, чиї таємниці він та-
ким чином дізнавався, чи продавав 
інформацію зацікавленим людям.

 ● Коли Джону виповнилося 
сім років, він почав вигодовувати 
на продаж індичок. Всі зароблені 
гроші він вкладав у порцелянову 
скарбничку, і вже в 13 років нако-
пичив 50 доларів. Гроші він не став 
витрачати, а позичив під відсотки 

(7,5 річних) сусіду – фермеру.
 ● У школі у Джона Рокфелле-

ра з’явилася мрія: заробити 100 
мільярдів доларів і прожити до 
100 років.

 ● За професією Джон Рокфел-
лер – бухгалтер. Після школи він 
закінчив тримісячні бухгалтерські 
курси і влаштувався працювати 
асистентом бухгалтера в невелику 
компанію Hewitt & Tuttle. У день 
він заробляв 50 центів. З першої ж 
зарплати Джон купив маленьку 
червону бухгалтерську книгу і став 
вести докладний звіт усіх своїх до-
ходів і витрат. Історики запевня-
ють, що подібні книги він вів до 
самої смерті.

цікаві факти про джона рокфеллера

Р



Темна вежа
Жанр: пригоди, фантастика
Наш світ не єдиний. Існує портал – 

Темна Вежа. Вона ж охороняє світи від 
навали темних сил. Роланд Діскейн – 
останній Стрілець – давній орден, метою 
якого є захист людей від зла. Роланд 
повинен знайти Темну Вежу і не дати 
своєму злому ворогові Уолтеру О'Діму 
(також відомому як Людина в чорному) 
зруйнувати її. Якщо ж О'Дім досягне успіху, 
всі світи поринуть у хаос і страх. Не дати 
злу правити світами може тільки останній 
Стрілець. Він зобов'язаний зупинити 
Людини в чорному.

валеріан та місто  
тисячі планет

Жанр: пригоди, фантастика
На дворі 28 століття. Валеріан і Лоре-

лін – команда відмінних агентів. Їх шлях 
лежить на Альфу – Місто тисячі планет, яке 
постійно розширюється, і де різні цивіліза-
ції протягом багатьох років обмінювалися 
знаннями, досвідом і культурою. У центрі 
Альфи починають відбуватися дивні події, у 
чому провиною темні сили. Існування Міста 
тисячі планет знаходиться під загрозою, 
а значить і Всесвіт у небезпеці. Валеріан і 
Лорелін повинні знайти загрозу і знищити її. 

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. 

кінотеатр «УкраЇна» тел: (0412) 47-27-47,  (097) 447-27-47      kinoukraina.zt.ua

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

ВИГОТОВЛЕННЯ ТОРТІВ, КАРАВАЇВ ТА ІНШИХ 
КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 
РІЗНОГО ВИДУ ТА ФОРМИ.

М. ЖИТОМИР, ВУЛ. ДОМБРОВСЬКОГО, 3
ТЕЛ.: 067 950-75-74, 093 950-73-73

nenazerka.com.uanenazerka.com.ua


