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На Житомирщині дитина 
захворіла на правець

Чергова «скверна» історія 
по-житомирськи: скандалу не вийшло, 
але напруга зберігається

с. 4
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У четвер, 17 серпня о 18:30 в актовій залі Обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олега Ольжича відбудеться двадцять дев’яте засідання «Клубу експертів Жито-
мирщини». Тема телевізійного ефіру: «Громадська активність, громадянська позиція 
чи примітивний популізм по-житомирськи?»

У ході засідання експерти та гості студії обговорять проблемні ситуації, які вини-

кають у діях і вчинках громадських активістів, розмірковуватимуть про ефективність 
діяльності громадських організацій і рухів у сучасному житті Житомирщини.

Переглянути трансляцію можна тут:

«Клуб експертів Житомирщини». Пряма трансляція в четвер о 18:30. 
Тема телевізійного ефіру: «Громадська активність, громадянська 
позиція чи примітивний популізм по-житомирськи?»

Анастасія Кузьмич

Члени житомир-
ського міськвиконко-
му 9 серпня проголо-
сували за надання 
дозволу на розміщен-
ня великого екрану 
на вулиці Михайлів-
ській.

«Надати дозвіл на розмі-
щення зовнішньої реклами 
(телеекран) товариству з об-
меженою відповідальністю 
“РОСТМЕДІА.ТВ” за адресою: 
м. Житомир, вул. Михайлівська, 
4 – терміном на 5 років», – йдеть-
ся у рішенні міськвиконкому.

Міський голова Сергій Су-
хомлин анонсував, що екран буде 
розміром 2,76 на 4,2 м і транслю-
ватиме соціальну та комерцій-
ну рекламу, а також заходи. На 
думку мера, це дасть можливість 
місту не орендувати щоразу екран 
і зекономить бюджетні кошти.

Крім цього, під час зустрічі 
з секретарем посольства Ки-
тайської народної Республіки в 
Україні Є Шеном, мер Житоми-
ра запропонував транслювати на 
цьому екрані культурні та спор-
тивні заходи міст-побратимів.

«Я дуже хочу, щоб ми роби-
ли прямі включення з містами-
побратимами під час великих 
подій у містах: святкувань або 
спортивних заходів. Гуляючи 

по Михайлівській, житомиря-
ни зможуть у реальному часі 
бачити, що відбувається в міс-
тах-побратимах і чим живуть 
люди у різних куточках світу. 
Таким же чином Житомир давав 
би трансляцію до наших міст-
побратимів. Переконаний, що це 
допоможе нашим містам стати 
набагато ближчими. Це буде 
реальний культурний обмін», – 
підсумував Сергій Сухомлин.

Анастасія Кузьмич

Нещодавно депутат 
Житомирської облра-
ди Анатолій Павленко 
вніс зміни до деклара-
ції й оприлюднив ін-
формацію про покуп-
ку дороговартісного 
позашляховика.

Начальник Управління ви-
конавчої дирекції Фонду соці-
ального страхування України у 
Житомирській області, депутат 
обласної ради Анатолій Павленко 
відзвітувався про покупку в липні 
цього року автомобіля TOYOTA 
LAND CRUISER 200, випущеного 
у 2015 році. Вартість такого «чоти-
риколісного дива» – 1 487 137 грн. 
На офіційному сайті TOYOTA 
вартість такого авто вказана від 
1 983 072 грн.

Згідно з декларацією посадов-
ця, це вже четвертий автомобіль в 

автопарку подружжя Павленків. 
До цього Анатолій Анатолійович 
задекларував два автомоблі Lexus 
LX 470 2005 і 2006 років, придбані у 
2015 і 2011 рр. відповідно, і Nissan 
Patrol 4.2 D 1995-го року, купле-
ний у 2015-у. З перелічених авто 
дружині належить лише Lexus 
2005-го р.

Зазначимо, що минулого року 
сукупний дохід подружжя склав 
понад 2,5 млн грн, а задекларо-
вані готівкові збереження станов-
лять 4 млн грн, 200 тис. доларів і 
100 тис. євро.

Алла Гетьман

З 10 серпня розпо-
чався конкурсний 
процес на заміщення 
29 вакантних посад до 
груп швидкого реагу-
вання.

Перший етап відбору майбут-
ніх поліцейських триватиме з 10 до 
25 серпня цього року. Про це під 
час брифінгу повідомив заступник 
начальника Головного управління 
Нацполіції в Житомирській об-
ласті Артем Лисогор.

«Ми набираємо особовий 
склад для служби не у Житомирі, 
а в районах, містах і селищах регі-
ону. Це той передовий загін, який 
працюватиме перш за все з гро-
мадянами, які постраждали або 
потребують допомоги. Ми продо-
вжуємо формувати команди мо-
лодих, сповнених патріотизму та 
бажання змінювати життя в своїй 
країні на краще. Тож запрошує-
мо громадян, які мають бажання 

служити у поліції та відповідають 
усім критеріям відбору, подавати 
заявки, заповнювати онлайн-анке-
ти на участь у конкурсі», – сказав 
Артем Лисогор.

Після закінчення прийому до-
кументів на кандидатів чекають 
наступні етапи відбору: тестуван-
ня щодо загальних здібностей, 
проходження військово-лікарської 
комісії, фізичні випробування, 
психологічні тести та співбесіда 
з поліцейською комісією. 

За результатами кожного з ета-
пів конкурсу сформують рейтинг 
кандидатів. Найкращі за цим рей-
тингом будуть запрошені на служ-
бу до поліції та проходитимуть 
первинну підготовку працівників 
поліції. Майбутні поліцейські роз-
почнуть навчання в жовтні.

Для бажаючих потрапити в 
ряди поліцейських працює служ-
ба підтримки. У разі виникнення 
питань при заповненні онлайн 
анкети та для отримання додат-
кової інформації щодо конкурсу 
можна звертатися за телефона-
ми: (0412)40-71-27, (067) 412-62-28, 
(050) 440-82-36 або електронною 
поштою konkurs-police.zt@ukr.
net щодня у будні з 9.00 до 17.00.

У Житомирі на пішохідній 
михайлівській повісять екран 
для трансляції реклами і концертів

Житомирський чиновник 
придбав автомобіль за майже 
півтора мільйони гривень 

На Житомирщині 
стартував набір 
кандидатів на 
службу в поліції
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ключові 
енергетичні 
потужності України

Енергонезалежність – 
це розумне споживання 
енергії кожним з нас. Ви-
нахідлива трійця козаків 
з легендарного мультфіль-
му «Як козаки…» знає про 
це напевне. Отже, спожи-
ває енергоресурси раціо-
нально та ефективно, щоб 
зростала енергетична по-
тужність країни в цілому. 

Як ми вже писали, у 2017 славетна 
трійця козаків з легендарного муль-
тфільму «Як козаки…» Грай, Око та 
Тур випробують на собі всі зміни, 
які запроваджуються 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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Алкопатріотизм
Продовження. Початок у № 30 від 9.08.2017

Видатний німецький вчений Еміль 
Крепєлін сказав, що немає кращого за-
собу для створення ідіотів, ніж алкоголь.

Нещодавні події в Житомирі та прий-
няті з порушеннями рішення виконавчим 
комітетом міської ради свідчать про те, 
що споювання житомирян – це не лише 
вигідний бізнес, а й складова місцевої 
політики. Якщо людей буде цікавити 
лише алкоголь, тоді ніхто не буде за-
питувати у влади, куди і яким чином 
витрачаються бюджетні кошти. А запи-
тати є що, адже вже другий рік мільйони 
гривень буквально розчиняються в руках 
ефективних менеджерів та управлінців.

Влада, цинічно брешучи та приймаю-
чи рішення виключно у своїх інтересах, 
вважає людей за дурнів, і її дії вже пере-
ходять усі межі.

Рішення про дозвіл продажу алкоголю 
на День міста в офіційному документі об-
ґрунтовується тим, що продаж алкоголю 
у святковій зоні дозволяється «з метою 
гідного вшанування знаменної події за-
снування міста Житомира, національно-
патріотичного та естетичного виховання 
сучасного покоління, пропагування мис-
тецьких здобутків Поліського регіону». 

Алкоголь у розумінні влади – це на-
ціонально-патріотичне та естетичне ви-
ховання сучасного покоління. 

Влада навіть розповідає, що це євро-
пейський досвід – розпивати спиртне в 
центрі міста. Однак ніхто не каже, що в 
ЄС досить жорстке законодавство щодо 
обігу та вживання алкоголю. Натомість в 
Україні та, зокрема, у Житомирі алкоголь 
доступний усім, навіть й дітям.

Використовуючи дозвіл на продаж 
слабоалкогольних напоїв під час свят-
кування, планувалося не лише прода-
вати, а й розпивати наливки, які ніяк 
не можна назвати слабоалкогольними. 
Враховуючи те, що ці наливки не мають 
ані акцизних марок, ані документів про 
їх якість та походження.

За останні роки Житомир перетво-
рився на місто гральних автоматів, 
секонд-хендів і «наливайок». Про яке 
майбутнє міста може йтися, якщо жодне 
святкування не можуть організувати 
без алкоголю? Що можна сказати про 
міську раду, якщо під її егідою на День 
молоді на сцені проводять конкурси 
серед глядачів з випивання пляшки 
пива на швидкість?

Закінчити хочу словами митрополита 
Андрія Шептицького, які досі актуаль-
ні: «Найвищий час схаменутися та гля-
нути у вічі сумній дійсності. Треба вже 
раз пізнати цю невмолиму правду, що 
сила одиниці та всього народу лежить 
у тверезості, що коли хочемо діждатися 
кращого життя, то мусимо виповісти не-
щадну боротьбу алкогольним напоям і 
їхнiм розсадникам – корчмам».

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

Транспортний геноцид: услід 
за маршрутками в Житомирі 
подорожчає електротранспорт

Алла Гетьман

У міській раді  
11 серпня відбулись 
громадські обго-
ворення з приводу 
підвищення вар-
тості проїзду в тро-
лейбусах і трамваях 
міста з 2 до 3 гри-
вень.

У трамвайно-тролейбусно-
му управлінні переконані, що 
врахувавши всі витрати, тариф 
взагалі повинен становити 4 
грн 5 коп., втім вони згодні во-
зити пасажирів в електротран-
спорті й за 3 гривні. Зростан-
ня пов’язують з підвищенням 
мінімальної заробітної плати, 
зростанням витрат на електро-
енергію, а також перевезенням 
пільговиків. Адже вже два роки 

держава не відшкодовує коштів 
за перевезення пільгових кате-
горій громадян – наголошує 
керівництво ТТУ. 

Що ж до вартості проїзд-
них квитків, то тут ціна за-
лишиться незмінною. Крім 
того, діятимуть спеціальні 
пакети поїздок, які спону-
катимуть обирати саме елек-
тротранспорт.

«Вартість безлімітних мі-
сячних строкових проїзних 
квитків залишиться на тому ж 
рівні. Це є абсолютна європей-
ська практика. Для того, аби 
захистити громадян від під-
вищення додаткової вартості 
проїзду і спонукати мешканців 
користуватися електричним 
транспортом, буде запрова-
джено декілька додаткових 
видів – пакети поїздок: 10, 30, 
50, 90, 150 поїздок відповідною 
тривалістю дії 30-90 днів. Без-
лімітні місячні проїзні квитки 
так і залишаються. Громадяни 
практично не відчують подо-
рожчання проїзду, оскільки 

купівля на більші строки і кіль-
кість поїздок пакетів послуг 
буде максимально дешевою, і 
економія може сягати до 20%, 
якщо ми говоримо про пакети 
поїздок – кількісні. Якщо без-
лімітні, то відсоток економії 
безмежний», – розповів дирек-
тор КП «Житомиртранспорт» 
Іван Фурлет.

Також, підвищуючи тариф 
на проїзд, планують підняти 
заробітну плату водіям, яких 
катастрофічно бракує на під-
приємстві.

«Кошти,  отримані  пі д-
приємством внаслідок зміни 
ціни на проїзд, ми плануємо 
цільово направити саме на 
підвищення зарплати водіям, 
тим самим мотивуючи біль-
ше людей йти навчатись на цю 
професію та повертати на під-
приємство тих, хто працює в 
інших містах. За підрахунками 
це дасть можливість підняти 
заробітну плату водіям міні-
мум до 7 тисяч гривень», – на-
голосив заступник міського 

голови Дмитро Ткачук.
Загалом громадські обго-

ворення пройшли спокійно. 
Присутні кажуть, що розумі-
ють: нинішня економічна си-
туація бажає кращого, однак 
підвищуючи вартість проїзду, 
потрібно покращувати стан 
електротранспорту, а також 
дотримання графіків руху.

«Тариф пот рібно  п і д і -
ймати, однак є одне ”але”: у 
вечірній час тяжко сісти на 
тролейбус. Також щодо валі-
датора – він один на весь тро-
лейбус і знаходиться у центрі. 
До нього незручно добирати-
ся, особливо, якщо тролейбус 
”гармошкою”, в 20 метрів. Я 
вважаю, що потрібно їх вста-
новити на кожні двері», – каже 
Андрій Поліщук.

Нагадуємо: виконком має 
переглянути рішення про 
вартість проїзду в електро-
транспорті на наступному за-
сіданні виконавчого комітету 
міської ради, яке відбудеться 
16 серпня.

Анастасія Кузьмич

Активісти і місь-
кий голова 9 серпня 
протягом години 
сперечалися з при-
воду реконструкції 
скверу на розі вулиць 
Лятошинського і 
Небесної Сотні та з 
приводу потенційної 
забудови.

Під час позачергового засі-
дання міськвиконкому 9 серпня у 
міськраді активно обговорювали 
питання реконструкції скверу 
на перехресті Лятошинського 
і Небесної Сотні. Зокрема, ди-
ректор департаменту містобу-
дування та земельних відносин 
Ігор Блажиєвський розповідав, 
що влада мала намір оголосити 
конкурс на кращу пропозицію 

з благоустрою і знайти інвес-
тора, який погодиться власним 
коштом впорядкувати сквер. 
Як винагорода – надати право 
на розміщення об’єкту торгівлі 
площею до 150 кв м.

«Це повинно бути безалко-
гольне кафе з облаштуванням 
для житомирян туалету з віль-
ним доступом», – пояснив місь-
кий голова Сергій Сухомлин.

Водночас мер зізнався, що 
пропозиції вже є, але запев-
нив, що спочатку визначати-
муться з наповненням скверу, 
і лише після цього приймати-
муть рішення.

Також він зазначив, що 
обов’язковою умовою буде спо-
чатку реконструкція скверу, і 
лише якщо вона відповідатиме 
всім вимогам – буде надано до-
звіл на будівництво.

Однак активісти, які при-
йшли на засідання, виступили 
категорично проти будь-яких 
забудов на території скверу й 
переконували міського голо-
ву, що навколо і так вдосталь 
магазинів, кіосків і кафе. Крім 

цього, житомиряни побоюють-
ся, що інвестор, якому дадуть 
150 кв м, за кілька років займе 
весь сквер.

Член виконавчого комітету 
Марія Бовсуновська звернула 
увагу на недоліки проекту рі-
шення. Зокрема на те, що він 
виглядає прописаним під кон-
кретного інвестора.

«Чи є вже інвестор, який го-
товий розбудувати цей сквер з 
розміщенням об’єкту торгівлі 
загальною площею до 150 кв. м? 
Є. Тобто, ми зараз хочемо цим 
проектом рішення оголосити 
конкурс під конкретну люди-
ну? Якщо ні, то чому ми в наз- 
ві проекту рішення пишемо 
про загальну площу торгівлі? 
Як, елементарно, такий проект 
скверу, який потрібно немало 
часу писати, може людина пода-
ти за менше ніж 12 днів? Ми тут 
обговорили конкретні умови, які 
повинні бути прописані у цьо-
му положенні. Моя пропозиція: 
зняти проект на доопрацювання, 
прописати всі ті можливі пропо-
зиції, які ми сьогодні обговори-

ли. Не зазначати в назві "об’єкт 
торгівлі", адже там можуть бути 
проекти, які не будуть містити 
торгову точку», –  пропонує Ма-
рія Бовсуновська.

Врешті-решт, міський голова 
погодився з тим, що проект рі-
шення має недоліки й потребує 
доопрацювання.

«Пропоную зняти сьогодні це 
питання, два тижні його вивчати-
ме робоча група. Працюватиме-
мо разом з потенційними спон-
сорами, підприємствами. Якщо у 
нас хтось захоче допомогти місту 
цей сквер профінансувати – це 
одне, тоді ми проведемо конкурс 
на кращий проект скверу. Якщо 
ні, то ми паралельно відпрацьо-
вуємо ті умови, про які говорила 
пані Марія (Бовсуновська)», – за-
значив міський голова.

На думку Сергія Сухомлина, 
житомиряни мають вирішити, 
що вони хочуть бачити на місці 
скверу. За його словами, проект, 
який переможе у конкурсі, буде 
представлений під час загально-
міського голосування за проектні 
пропозиції бюджету участі.

Житомиряни категорично 
проти реконструкції скверу на 
Лятошинського ціною забудови
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Фахівці не рекомендують купатися 
у житомирському Гідропарку

Женственность – 
то, что нужно 
развивать с детства
Продолжение. Начало в № 30 от 9.08.2017

5. развивайте в ней стиль и вкус
С детства девочка должна выглядеть 

хорошо. Она должна уметь и хотеть вы-
бирать себе красивые наряды. Например, 
я для этого со своей дочкой хожу по мага-
зинам (подробнее обо всем этом на курсе 
в модельном агентстве Gloria ModelS). 
Очень важно научить тому, что дома де-
вочка также должна выглядеть хорошо, 
а не носить старые платья, которые не 
страшно испачкать. Также родителям нуж-
но восхищаться доченькой и прививать 
чувство маленькой принцессы. Особенно 
важно отношение отца в этом плане.

6. Прививайте любовь к домаш-
ним делам

Учите создавать уют в доме, вовле-
кайте её всегда в процесс приготовле-
ния еды, уборки, создания красивых 
вещей для дома.

Многие мамы просто не дают дочкам 
что-то делать в доме по причине «это 
долго» или «переделывать придётся», 
а самой быстрей и аккуратней. Именно 
так отбивается охота что-либо делать в 
дальнейшем. Да, возможно, потом у нее 
будет помощница по дому и ей не при-
дется, но хотя бы готовить она должна 
уметь. Приготовление еды – это особый 
ритуал, через который будущая жен-
щина сможет дать свою энергию семье 
и мужу, а вода, вернее – мытье посуды 
или полив домашних цветов –  это то, что 
наполняет женщину энергией. Поэтому, 
прививайте Вашей девочке любовь к 
домашним делам. Девочка должна быть 
искусницей в плане создания красоты, 
уюта и хорошей атмосферы в доме.

7. Прививайте любовь к искусству
Ходите по выставкам вместе, смотри-

те хорошее и красивое кино, слушайте 
классическую музыку.

8. развивайте умение быть самой 
собой

Учите быть такой, какая она есть, а 
не повторять за другими; выбирать 
то, что ей нравится, а не то, что есть у 
подруги. Учите любить и уважать свою 
индивидуальность. Этим она отличается 
от других, этим она привлекает.

Когда девочка подрастёт – тогда, ко-
нечно, нужно рассказывать о пути жен-
ственности и правильном отношении к 
жизни, но об этом чуть позже.

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

КолонКа

Дмитро Соколов

Однією з найроз-
повсюдженіших 
тем, на тлі якої ви-
никають конфлікти, 
є земельні питання. 
Саме з приводу фаль-
сифікації документів, 
пов’язаних із земель-
ними ділянками, 
звернулася до газети 
«20 хвилин» член 
правління садово-го-
роднього товариства.

Як розповіла секретар, член 
правління садово-городнього то-
вариства «Яроповичі» Валентина 
Ткаченко, справа тягнеться вже 
протягом майже 8 років – відтоді, 
як у грудні 2009-го члени прав-
ління СГТ «Яроповичі» виявили 
фальсифікацію статутних доку-
ментів товариства – два протоколи 
загальних зборів № 9 від 24 жов-
тня 2008 року, причому, обидва 
містять суттєві відмінності.

У першому сфабриковано-
му протоколі зазначено, що на 
зборах були присутні 278 членів 
товариства, а в якості запрошено-
го – спеціаліст із земельних пи-
тань Богунського райвиконкому 
Олена Пилипенко. Що стосується 
другого «однойменного» протоко-
лу, то він є лише у вигляді копії 
(оригіналу не існує). Крім того, 
кількість присутніх членів това-
риства тут різко скоротилася до 
178 осіб, а жодних запрошених 
гостей – немає. Ну і головне, що 
викликає питання – це підписи 
секретаря Віктора Іваненка, які 

навіть візуально виглядають так, 
ніби їх ставили різні особи.

Варто відзначити, що невідпо-
відність підписів Іваненка підтвер-
джується висновками експерт-
но-почеркознавчого дослідження 
від 31 травня 2010 року: «Підпис 
від імені Іваненка Віктора Васи-
льовича розташований в рядку 
«Секретар: Іваненка В. В.» копії 
протоколу № 9 загальних зборів 
членів громадської організації са-
дового товариства «Яроповичі» від 
24 жовтня 2008 р. виконаний не 
Іваненко Віктором Васильовичем, 
а іншою особою».

Більше того – сам Іваненко не-
одноразово давав усні та письмові 
свідчення, що ніколи не обирався 
секретарем на зборах і жодних 
документів не підписував.

На особливу увагу зазначені 
протоколи заслуговують, бо саме 
тоді, коли нібито відбувалися ці 
збори, було «вирішено й одно-
голосно проголосовано» щодо 
питання зміни місця реєстрації 
СГТ «Яроповичі», що в результаті 
й викликало найбільше обурення 
серед членів організації.

Справа в тім, що товариство 
отримало землі в безстрокове ко-
ристування згідно з рішенням се-
сії Яроповецької сільради Андру-
шівського району Житомирської 
області ще у 1992 році. У 1997 році 
в Богунському райвиконкомі Жи-
томира відбулися загальні збори 
членів товариства, де розробили 
статут СГТ «Яроповичі». Тоді ж 
юридичною адресою товари-
ства зареєстрували кімнату 217 
у Богунському райвиконкомі, де 
протягом усіх років відбувалися 
щорічні збори й вирішувалися 
поточні питання.

Однак, якщо вірити вищезгада-
ним протоколам № 9, у жовтні 2008 
року члени товариства проголосу-
вали за зміну юридичної адреси, 
і громадська організація «перене-

слася» у Андрушівський район, 
село Яроповичі, 62 км маршруту 
поїзда Житомир-Фастів.

Член правління, секретар 
товариства Валентина Ткаченко 
стверджує: всі ці махінації – спра-
ва рук тодішнього голови правлін-
ня Валентина Панченка, оскільки 
саме його підпис стоїть на прото-
колах. Більше того – ці збори, на 
яких, буцімто, прийняли рішення 
змінити місце реєстрації, взагалі 
насправді не відбувалися. Згідно 
зі статутом товариства загальні 
збори проводилися лише 27 лю-
того 2008 року, що підтверджу-
ється Актом-прийому-передачі 
документації СГТ «Яроповичі» 
від 26 жовтня 2009 року членам 
комісії від Валентина Панченка 
після його відставки. До того ж, 
загальні збори ніколи не прово-
дилися двічі на рік.

У результаті таких дій Вален-
тина Панченка товариство лиши-
лося фактично без юридичної 
адреси, адже люди не можуть 
щоразу добиратися до нового 
«пункту призначення». Більше 
того – у них навіть немає примі-
щення для зборів, а посадочна 
платформа, де тепер вважається 
зареєстрованим товариство, не 
призначена для проведення будь-
яких зборів, що підтвердив своїм 
листом у 2010 році начальник Ко-
ростенської дирекції залізничних 
перевезень Василь Яременко.

Щоб добитися справедли-
вості, члени правління СГТ 
«Яроповичі» звернулися до 
правоохоронних органів. Однак 
починаючи з 2012 року, відколи 
відомості з приводу підроблен-
ня протоколу були внесені до 
Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань (ЄРДР) – справа так і 
не зсунулася з «мертвої точки».

На наш запит до ГУНП в Жи-
томирській області правоохорон-
ці повідомили, що дані внесені 

до ЄРДР слідчим Богунського 
районного відділку Житомира з 
визначеною кваліфікацією кри-
мінального правопорушення, пе-
редбаченого частиною 1 статті 358 
Кримінального кодексу України. 
Під час досудового розслідування 
кримінального провадження було 
встановлено факт проведення збо-
рів у жовтні 2008 року, на підста-
ві протоколу яких внесено зміни 
до статуту товариства та змінено 
юридичну адресу.

«Досудове розслідування заз-
наченого кримінального прова-
дження триває, виконуються 
вказівки Житомирської місцевої 
прокуратури», – йдеться у відпо-
віді на запит. Разом з тим подібні 
відповіді товариство «Яропови-
чі» отримує чи не на кожен свій 
запит, а реальних змін у ході 
справи досі немає. З огляду на 
це у громади почали виникати 
сумніви щодо неупередженості 
правоохоронців, котрі вже стіль-
ки років не можуть завершити 
кримінальну справу щодо під-
робки документів і притягнути 
винного до відповідальності.

«Ми хочемо, щоб нам по-
вернули нашу попередню юри-
дичну адресу, коли ми були за-
реєстровані у Житомирі, адже 
члени товариства не приймали 
рішення про перереєстрацію, а 
значить, це було всупереч нашим 
інтересам і незаконно», – поянює 
член правління СГТ «Яроповичі» 
Валентина Ткаченко.

Зв’язатися з самим Валенти-
ном Панченком, щоб дізнатися 
його позицію з цього приводу, на 
жаль, не вдалося. Тож ми споді-
ватимемося, що правоохоронні 
органи врегулюють цей конфлікт, 
і власники земельних ділянок 
таки отримають змогу й надалі 
впроваджувати свою діяльність, 
збираючись, згідно зі статутом, у 
Житомирі.

Алла Гетьман

Вода у річці Тетерів 
не відповідає вимогам 
санітарних норм – та-
кого висновку дійшли 
фахівці Житомирсько-
го обласного лабора-
торного центру після 
аналізу проб води.

 «У минулу середу ми віді-
брали проби води. За резуль-
татами дослідження, а саме за 
мікробіологічними показни-
ками відхилень не виявлено. 
Втім за санітарно-гігієнічними 
показниками, а саме біоло-
гічне споживання кисню, тут 
виявлено значні відхилення, 
і це свідчить про те, що вода 
для купання вимогам не від-
повідає», – розповів завідувач 
Житомирського міськрайон-
ного відділу ДУ «ЖОЛЦ МОЗ 
України» Іван Киричук.

Фахівці пояснюють, що 
причина погіршення якості 
води – це природне сезонне 
явище.

«Останнім часом ми всі 
спостерігали високу темпе-
ратуру повітря. Водорості під 
час таких кліматичних змін 
споживають велику кіль-
кість кисню, що призводить 
до активного їх розвитку у 
воді. Відповідно, вода почи-
нає цвісти, змінює колір, на-
буває неприємного запаху. 
Наразі купатись у Гідропарку 

ми не рекомендуємо, втім за-
боронити взагалі купатися 
житомирянам не можемо. Це 
вибір кожного», – зауважує 
Іван Киричук.

Наразі стовпчики тем-
ператури дещо впали, тому 
фахівці сподіваються, що 
вода вже найближчим часом 
почне приходити до норми. 
Кажуть, це буде помітно на-
віть за зовнішнім виглядом 
води. Але зараз купатися на 
пляжах Гідропарку фахівці 
рекомендувати не можуть.

власники землі 8 років намагаються 
змусити правоохоронців покарати 
винного у підробці документів



6 Середа, 16 серпня 2017www.20minut.ua Здоров'я

На Житомирщині дитина захворіла на правець
Алла Гетьман

Це вже 6-й випадок 
захворювання серед 
дітей в Україні цього 
року.

«Дитина віком 9 років з 
Житомирського району із 
первинним діагнозом: "пра-
вець",  у важкому стані пе -
ребуває в реанімаційному 
відділенні обласної дитячої 
клінічної лікарні. Ймовірною 

причиною зараження було ін-
фікування колотої рани сто-
пи», – розповіла завідуюча 
відділом попередження ін-
фекційних захворювань Те-
тяна Лутай.

Правець – це гостре ін-
фекційне захворювання, що 
вражає нервову систему, ви-
к ликає с удоми скелетних 
м’язових волокон, що ведуть 
до асфіксії. Будь-яке пошко-
дження шкіри чи слизових 
оболонок (рани, порізи, по-
дряпини), забруднених спо-
рами анаеробної палички 
Clostridium tetani часто ви-

кликає це захворювання, яке 
може закінчитися летально.

Фахівці наголошують, що 
при травмуванні необхідно 
звернутися до лікувального 
закладу, травмпункту з ме-
тою проведення хірургічної 
обробки рани та необхіднос-
ті термінової профілактики 
правця, адже звичайне оброб-
лення рани антисептичними 
засобами знешкодити спори 
правця не може.

«Хвороба починається з 
виникнення слабкості, дра-
тівливості, головного болю, 
посмикування м’язів у ділян-

ці рани. Надалі розвивається 
ригідність м’язів, що найпер-
ше виникає поблизу рани та 
у жувальних м’язах – хворому 
важко відкрити рот через ко-
роткотривалі судоми і біль у 
жувальних м’язах. Виникає 
тягнучий біль і ригідність 
м’язів шиї, потилиці, спини, 
поперекової ділянки. Іноді 
може бути біль в животі і на-
пруження м’язів передньої 
черевної стінки. У зв’язку зі 
скороченням мімічних м’язів 
обличчя набуває характерно-
го вигляду “сардонічної по-
смішки”. Виникає відчуття 

страху, порушується сон. Зго-
дом тонічні судоми охоплю-
ють всі м’язи тулуба, хворий 
вигинається дугою, опира-
ючись на п’яти і потилицю. 
Якщо не розпочати лікування 
негайно – врятувати життя не 
вдасться», – наголошує Тетя-
на Лутай.

Пам’ятайте! Єдиним мето-
дом попередження правця є 
активна імунізація. Відмовив-
шись від проведення вакцина-
ції своєї дитини, ви наражає-
те її на ризик захворювання з 
ймовірністю розвитку смер-
тельних наслідків.

Україною шириться 
страшний вірус коксакі: 
що потрібно знати про хворобу

Алла Гетьман

Останні кілька 
тижнів українці, які 
відпочивають у Ту-
реччині, активно ді-
ляться інформацією 
про поширення віру-
су Коксакі, що супро-
воджується сильним 
жаром і висипаннями 
на тілі. Переважно 
хворіють діти.

Ентеровірусні інфекції, до 
яких належить і вірус Кокса-
кі, не є новими, їх виявляють в 
Україні щороку. З різними про-
явами ентеровірусної інфекції 
лікарі стикаються доволі часто, 
тож зможуть швидко поставити 
точний діагноз. Вірусологічні ла-
бораторії МОЗ забезпечені мате-
ріалами для діагностики цього 
захворювання.

Звідки з’явився
Коксакі відноситься до енте-

ровірусів. Це «кишковий» вірус, 
що активізується влітку, особливо 
у спеку. Віруси розмножуються 
у шлунково-кишковому тракті 
людини і відносяться до групи 
РНК-вірусів. Уперше їх було ви-
ділено з фекалій хворих дітей із 
синдромом поліомієліту в одному 
з госпіталів американського міс-
та Коксакі, тому вони отримали 
таку назву.

Шляхи передачі
«Основними джерелами за-

хворювання є хворі та вірусоно-
сії. У зовнішнє середовище вірус 
Коксакі потрапляє повітряно-
крапельним шляхом і з вмістом 
кишківника. Спалахи захворю-
вання частіше виникають в осін-
ній і літній періоди. Зазвичай ві-
рус Коксакі привозиться з місць 
відпочинку. Велике скупчення 
дітей, відвідування дитячого клу-
бу, купання в басейнах і в морі 
сприяють широкому поширен-
ню захворювання. Батьки сприй-
мають прояви захворювання за 
звичайний перегрів на сонці або 
застуду, особливо в разі слабкої 
симптоматики або безсимптом-
ного протікання хвороби. Спо-
радичні випадки захворювання 
на хворобу Коксакі зустрічаються 
і серед дитячого населення на те-
риторії України. Вірусом Коксакі 
найчастіше хворіють діти більш 
старшого віку або немовлята. 
Основні механізми передачі ві-
русів Коксакі – фекально-ораль-
ний і контактний (з виділенням з 
носоглотки)», – йдеться в повідо-
мленні Житомирського обласно-
го медичного центру здоров’я та 
спортивної медицини.

Симптоми
Від моменту зараження до 

прояву симптомів хвороби прохо-
дить від 2 до 10 днів (інкубаційний 
період в межах 7 днів). Початок 
хвороби гострий, супроводжуєть-
ся лихоманкою (температура до 
39° С – 40° С), може ускладнюва-
тися головним болем, блювотою. 
Крім того, спостерігається почер-

воніння горла, жовтуватий наліт 
на язиці, збільшення лімфатичних 
вузлів. Ці симптоми тримаються 
до 2 днів, після чого на тілі хворого 
з’являється характерне висипання. 
Ротова порожнина запалюється 
й покривається пухирцями, на 
тілі також з’являється висипання, 
особливо на сідницях, на стопах 
та кистях рук з’являються неве-
ликі червонуваті, плоскі плями 
або пухирі.

Наслідки
Захворювання стоп, кистей рук 

та ротової порожнини не є дуже 
важким захворюванням, тому 
більша кількість дітей старшого 
віку та немовлят одужують без 
різних ускладнень.

Через стертість симптомів та 
запізнілої появи пухирців захво-
рювання вірусом Коксакі часто 
плутають зі звичайною застудою 
або ГРВІ, списуючи потім появу 
висипу на алергічні реакції. Най-
частіше батьки дізнаються про 
те, що дитина перехворіла саме 
на вірус Коксакі за 3 місяці, коли 
на руках і ногах починають зла-
зити нігті. Така зміна нігтьових 
пластинок – ще один симптом 
Коксакі, хоча і запізнілий. Вірус 
Коксакі іноді може призвести до 
запалення центральної нервової 
системи, вірусного менінгіту, які 
проходять самостійно.

У разі виникнення симптомів 
захворювання, особливо якщо в 
регіоні спостерігається спалах ін-
фекції, не слід приводити дітей 
до лікувального закладу. Необ-
хідно викликати лікаря додому, 
щоб уникнути подальшого по-
ширення вірусу. Однак лікування 

буде призначене симптоматичне, 
адже специфічних ліків від цього 
вірусу не існує.

Профілактика
За інформацією Житомир-

ського обласного медичного цен-
тру здоров’я та спортивної ме-
дицини, особливих заходів для 
боротьби з вірусом не розроблено. 
Вірус Коксакі вкрай заразний, пе-
редається повітряно-крапельним 
шляхом та в результаті попадання 
до стравоходу через забруднені 
руки і продукти. Під час епіде-
мічного підйому захворюваності 
сприйнятливість дітей до вірусу 
вкрай велика (особливо серед ді-
тей, які жодного разу не хворі-
ли). Після перенесеної інфекції 
імунітет не виробляється, тому 
заразитися можна повторно. Од-
нак вторинне протікання інфекції 
переноситься легше.

Величезне значення в профі-
лактиці цього захворювання має 
виховання гігієнічних навичок у ді-
тей. У якості профілактичного за-
ходу досить дієвим є недопущення 
відвідування дитиною місць скуп-
чення людей. Краще на деякий час 
відмовитися від відвідування ди-
тячого садка, культурно-масових 
заходів, поліклінік. Найважливіше 
значення має ізоляція хворого на 
7-10 днів з моменту появи перших 
симптомів.

Протиепідемічні заходи 
в організованих дитячих 
колективах

Основними заходами про-
філактики є санітарно-гігієнічні 
заходи, посилення контролю за 

питним режимом і харчуванням.
1. З метою ранньої діагности-

ки і своєчасної ізоляції хворих 
необхідно проводити щоденні 
медичні огляди (при прийомі 
дітей), спостереження за контак-
тами дітьми з оглядом шкіри, 
слизової зіву, з вимірюванням 
температури тіла.

2. Забезпечити достатню кіль-
кість термометрів і шпателів на 
кожну дитину групи (класу).

3. При появі перших випадків 
захворювання протиепідемічні 
заходи в дитячих колективах про-
водяться протягом 7 днів.

4. У групу, де було виявлено 
випадки захворювання, припиня-
ється прийом нових дітей, пере-
ведення дітей і персоналу з групи 
в групу на період спостереження.

5. У випадках масового поши-
рення захворювання слід заборо-
нити проведення масових дитячих 
заходів.

6. Дезінфекційні заходи в 
осередках проводяться, як при 
гепатиті А.

7. Посилюються режими 
провітрювання і кварцювання 
в групах.

8. Збільшити перебування ді-
тей на свіжому повітрі з виділен-
ням окремого майданчика для 
групи, де було виявлено випадки 
захворювання.

9. Проводити санітарно-освіт-
ню роботу з профілактики енте-
ровірусної інфекції з персоналом 
та батьками.

Дане захворювання неможли-
во попередити, якщо не врахову-
вати виключення контактів із за-
брудненою водою та інфікованими 
людьми.
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мале фермерство – великі 
перспективи. Що заважає 
українським аграріям?

За інформацією 
Держгеокадастру, 
земельний фонд в 
Україні складає 60,4 
млн га, 70% з них – 
це землі сільськогос-
подарського призна-
чення, більшістю з 
яких користуються 
великі агрохолдинги 
та агрокомпанії. Як 
у таких умовах роз-
вивається мале та 
середнє фермерство 
і що йому може до-
помогти?

Центр громадського моні-
торингу та контролю проана-
лізував тенденції, перспективи 
та проблеми дрібних сільських 
господарств в Україні.

Де брати гроші  
на розвиток? 

За даними ЄДРПОУ, на 1 
липня 2017 року в Україні було 
зареєстровано 44 704 ферми. У 
Мінагрополітики зазначають, 
що 80% з них – це невеликі сі-
мейні підприємства із ділянка-
ми до 500 га. За роки незалеж-
ності їхня кількість зростала 
надзвичайно повільно. І це за 
умови, що українці завжди 
були талановитими землеро-
бами, вміли та любили обро-
бляти лани і можуть збирати 
рекордні врожаї, тобто мають 
всі можливості для формуван-
ня потужного класу фермерів. 
Одна з причин, яка гальмує ріст 
таких господарств – брак фінан-
сових ресурсів. Банки неохоче 
кредитують мале підприємни-
цтво, тож селянам важко зна-
ходити гроші, які б вони могли 
вкладати у власну справу.

«Комерційні банки якщо і 
дають кредити, то під непід-
йомно великі відсотки, які 
часом сягають 30% і більше. 
Керівництво уряду нещодавно 
говорило про необхідність ство-
рення Аграрного банку, який 
надавав би кредити під 5-6%. 
Та далі слів справа поки що не 
зрушила», –  розповідає віце-
президент «Союзу учасників 

сільськогосподарських обслуго-
вуючих кооперативів України» 
Віталій Львов. 

Кілька років тому уряд за-
декларував курс на підтримку 
фермерства в Україні. На сьо-
годні у цьому напрямку діють 
дві програми. Одна з них дає 
можливість аграріям отримати 
20% компенсацію при купівлі 
вітчизняної сільгосптехніки 40 
українських заводів, а це майже 
800 одиниць тракторів, комбай-
нів та іншого обладнання. Для 
участі необхідно подати заяву 
до одного з державних банків, 
додати кілька довідок і акти ку-
півлі-продажу техніки. 

З 1 січня 2017 року також 
була запроваджена нова сис-
тема бюджетних дотацій для 
сільгосптоваровиробників, які 
займаються тваринництвом, ви-
рощуванням винограду, фрук-
тів, ягід, горіхів, овочів, тютюну 
та цукрового буряку. Згідно з 
нею, частину ПДВ, сплаченого 
ними до бюджету, Державна 
фіскальна служба повертає їм 
на поточний рахунок. Втім, 
представники аграрного сек-
тору розкритикували нововве-
дення, адже, на їхню думку, ті 
фермери, яким найбільше по-
трібна дотація, мають менше 
шансів на її одержання. 

«У державному бюджеті було 
закладено такий механізм: хто 
має найбільшу рентабельність, 
той отримуватиме більше дота-
цій, пропорційно до сплаченого 
ним ПДВ. Відповідно, якщо у 
вас збиткове підприємство, яке 
потребує дотацій, ви не змо-
жете їх отримати», – зазначає 
заступник голови «Української 
аграрної асоціації» Мар’ян За-
блоцький.

Землю – у дію?
На думку деяких аналітиків, 

ще одна болюча проблема, яка 
заважає розвитку фермерства, – 
це мораторій на продаж землі. 
Селяни позбавлені можливості 
її купити, продати чи закласти, 
тобто не мають змоги повноцін-
но заробляти на ній. Ділянку 
можна лише брати та здавати 
в оренду, причому за ціною на-
багато нижчою, ніж у Європі. 

«На Черкащині фермерство 
практично не розвивається, 
оскільки дуже гостро стоїть для 
нас земельне питання, – каже 
власник свиноферми Віталій 
Шелестовський. – Фактично, 

людина, яка не є власником 
паю, не має шансів створити 
власне фермерське господар-
ство. Землі запасу та резерву 
роздані великим холдингам 
та корпораціям і рішення про 
оренду продовжуються автома-
тично без будь-яких тендерів».

За словами радника Держ-
геокадастру з питань земель-
ної реформи Михайла Кухаря, 
зняття заборони з продажу зем-
лі дозволить аграріям зміцніти 
бізнес та позбутися багатьох ри-
зиків: якщо сьогодні підпри-
ємці будують плани тільки на 
строк дії договору оренди, то в 
майбутньому – зможуть вкла-
дати гроші в довгострокові, але 
більш прибуткові проекти.

На чому можна виграти? 
За даними Мінагрополітики, 

частка фермерів у загальному 
обсязі виробництва продукції 
АПК залишається незначною – 
до 10%. Але перспективи га-
лузі – величезні, головне для 
селянина – знайти свою нішу.

На думку аналітиків, фер-
мери нерідко роблять типову 
помилку, коли починають ви-
рощувати пшеницю, рапс чи 
соняшник. У цьому їм важко 
конкурувати з великими агро-

компаніями. Більше шансів на 
успіх дають такі незвичні для 
українського селянства напря-
ми, як вирощування екзотичних 
грибів чи спецій, наприклад 
трюфелів чи шафрану.

«Багато фермерів зацікави-
лися вирощуванням солодкої 
картоплі – батату. Батат дуже 
популярний в європейських 
країнах, батат-фрі вже став кон-
курентом картоплі-фрі, не ви-
ключено, що найближчими ро-
ками цей коренеплід з’явиться 
в асортименті і на полицях 
українських супермаркетів», – 
розповідає Олег Коваленко, за-
відувач кафедри рослинництва 
Миколаївського національного 
аграрного університету.

З такою продукцією навіть 
невеликі агрогосподарства мо-
жуть завоювати іноземні ринки. 
Двері до ЄС для них відкрила 
угода про зону вільної торгівлі.

«Після підписання Угоди 
про асоціацію з ЄС ми осво-
юємо нові ринки. Обсяги фі-
зичного експорту до ЄС по-
стійно зростають. І це лише 
початок, – зазначив Президент 
України Петро Порошенко. – 
Всі перешкоди, які заважають 
бізнесу, стримують інвесторів, 
перешкоджають створенню 

робочих місць, ми обов’язково 
знищимо».

Ще однією незвичною, але 
прибутковою справою стає роз-
ведення равликів. За інформа-
цією Держпродспоживслуж-
би, наприкінці 2016 року право 
експорту на ринки Євросоюзу 
мали 277 вітчизняних підпри-
ємств, 5 з яких – це виробники 
жаб’ячих лапок і равликів.

«У європейських країнах та-
кий бізнес активно розвиваєть-
ся, у нас – це є саме тією нішею, 
яку ще не заповнили ділові 
люди. У мене пішло три роки 
на вироблення тієї технології, 
яка сьогодні є оптимальною 
й прибутковою, – розповідає 
власник такої ферми Дмитро 
Бутенко. – У 2016 році наш то-
варообіг становив 250-300 кіло-
грамів равликів на місяць. Один 
кілограм з мушлями коштує 
600 гривень, без мушлі – 900-
1000 гривень».

За оцінками експертів, дріб-
ні та середні агроферми є запо-
рукою розвитку села, оскільки 
вони сприяють розбудові інфра-
структури в областях, збільшу-
ють надходження до місцевих 
бюджетів і створюють робочі 
місця, а значить – формують 
успішне майбутнє України.
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24 серпня у «Ракушці» – День 
Незалежності по-особливому!

На Житомирщині 
відбудеться 3-й 
Фестиваль льону

У літньому театрі 
«Ракушка» 24 серпня 
відбудеться головний 
мистецький захід до 
Дня Незалежності.

У рамках святкування презен-
туватимуть новий гала-концерт 
«Покоління Незалежних», конкур-
си-буріме на кращий слоган до 
Дня Незалежності, інтерактивні 
відеопривітання від житомирян, 
патріотичні молодіжні руханки і 
традиційно улюблений житоми-
рянами арт-майданчик «Синьо-
жовте селфі», а наприкінці про-
звучать кавер-версії українських 
та європейських хітів від  ді-джеїв 
і виконавців клубної музики.

Річниці Незалежності нашої 
держави присвячений молодіж-
ний громадсько-мистецький 
фестиваль «Молодь відзначає 
Незалежність-2017» (у рамках 
творчого проекту «Мирний Жи-
томир – єдина країна»). Активна 
творча молодь Полісся вирішила 

відзначити знаменну для нашої 
держави дату по-особливому: з 
українським колоритом і моло-
діжною креативністю. Проведен-
ню заходу сприяють управління 
сім’ї, молоді та спорту Житомир-
ської облдержадміністрації та 
управління культури Житомир-
ської міської ради за сприяння 
просвітницького відділу облас-
ного медичного центру здоров’я 
та спортивної медицини, які по-
стійно піклуються про юнаків і 
дівчат та їх уподобання.

Як повідомили організатори, 
розпочнеться фестиваль патріо-
тичною молодіжною руханкою 
«Молодь Житомира – єднай Укра-
їну!» за участю усіх бажаючих до-
лучитися до дійства.

Глядачі дізнаються, як відзна-
чають День Незалежності в інших 
європейських країнах, а також 
про звичаї і традиції європей-
ських столиць. Молоді симпатики 
української сучасної та народної 
пісні виконають кавер-версії відо-
мих українських хітів. Для усіх 
присутніх проведуть майстер-

клас «Українська краса – довга 
коса», патріотичну акцію «Синьо-
жовта стрічка – символ єдності 
України», відбудеться урочисте 
відзначення Королеви Дня Не-
залежності.

У програмі фестивалю – ви-
ступи відомих молодіжних гур-
тів та виконавців у гала-концерті 
«Покоління Незалежних», працю-
ватимуть творчі майстерні різно-
манітних субкультур. 

Закінчиться громадсько-мис-
тецький фестиваль «Молодь свят-
кує Незалежність» євроденс-пара-
дом українських ді-джеїв OPEN 
AIR. Прозвучать нові патріотичні 
DJ-треки від виконавців сучасної 
клубної музики.

Генеральний медіа-партнер за-
ходу – телерадіокомпанія «ЕФІР» 
і радіо «ХІТ FM», «РЕТРО FM», 
«"Русское" радіо Україна», «Радіо 
Рокс», «Ера FM», ексклюзивний ме-
діа-партнер – газета «20 ХВИЛИН», 
головний радіо-партнер – «Жи-
томирська хвиля». Інформаційні 
партнери – РА «Прайм Груп», га-
зети «Імперія-TV», «Пульс-норма», 

«Житомирщина», сайти: zhitomir.
info, Рупор Житомира, 0412.ua, 
Афіша Житомира, moemisto.ua, 
Житомир Tooday, Житомир LIFE, 
Житомир Експрес, zamkova.info, 
vgolos.zt.ua.

Отож, шановні житоми-
ряни, якщо ви бажаєте по-

справжньому відзначити День 
Незалежності України, заві-
тайте 24 серпня, у четвер, о 
15 годині до літнього театру 
«Ракушка» міського парку куль-
тури і відпочинку на фестиваль 
«МОЛОДЬ ВІДЗНАЧАЄ НЕЗА-
ЛЕЖНІСТЬ!»

Роман Плевако

У Житомирі з 17 
до 20 серпня відбу-
ватиметься Міжна-
родний фестиваль 
мистецтв імені 
Володимира Шин-
карука «Пісенний 
Спаc.

Пр о  о с о бл и в о с т і  ц ь о -
г о р і ч н ог о  ф е с т и в а л ю  н а 
прес-конференції 9 серпня 
розповіла організатор заходу –  
заслужена артистка України 
Ірина Шинкарук:

«Такі фестивалі дуже важ-
ливі для молоді. Там вони мо-
жуть збиратися, спілкуватися, 
ділитися своїми враженнями. 
Важливо, щоб народжувалися 
нові проекти», – переконана 
організатор Ірина Шинкарук.

Фестиваль проходитиме на 

території парку відпочинку 
ім. Ю. Гагаріна, а самі кон-
церти –  на малій і великій 
сценах літнього амфітеатру 
«Ракушка».

Також на території святку-
вання буде 2 фотозони. Непо-
далік від головної сцени роз-
містять тематичну локацію 
«Козацькі розваги», де кожен 
бажаючий зможе взяти участь 
у майстер-класі поводження 
з козацькою зброєю, шаблею 
та батогом.

Однією з локацій стане 
спортивно-оздоровча зона, на 
території якої будуть відбува-
тися показові виступи спортс-
менів у різних напрямках і по-
казовий експрес-масаж.

На «Спасівській алеї» всі 
охочі зможуть власноруч роз-
писати панно та жовте фор-
тепіано. Біля «Спасівської 
алеї» розмістять «Літературну 
алею», на якій відбуватимуть-
ся літературні читання, видав-
нича виставка та автографсесії 
різних поетів.

У зоні «Спасівський руш-

ник» проведуть колективні ви-
шивання, а у «Лаунж-зоні» –  
розписи хною та мехенді.

Для маленьких відвідува-
чів свята буде відкрита дитяча 
зона, на якій обладнають ігро-
вий майданчик. На малій сце-
ні щоденно відбуватимуться 
майстер-класи, розіграші при-
зів та мистецькі марафони.

У рамках фестивалю на 
великій сцені  ві дбудеться 
конкурсна програма, а 19 і 20 
серпня для житомирян і гос-
тей міста виступатимуть зір-
ки української естради: Ірина 
Шинкарук, Ніна Матвієнко, 
«Ретро 21», Наталія Бучинська, 
Олександр Воєвуцький, Анже-
ліка Рудницька, Артем Кон-
дратюк, Лєна Дарк, Роман Ве-
ремейчик та група «Люмьєр», 
Ніна Кірсо та «Фрістайл», 
Юрій Градовський, Віталій 
Борисюк та Ольга Сумська, 
Ауріка Ротару, Анатолій Гна-
тюк, Тетяна Піскарьова, Віктор 
Винник та «Мері», «Авіатор», 
Катерина Бужинська та багато 
інших.

3-й Фестиваль 
льону – нетворкінг 
для аграріїв, ярмарок 
«Органічна їжа», ви-
роби з льону та сучас-
ні розваги. 

Потішити гостей шоу сучас-
ного рівня та нагадати про важ-
ливість відродження традицій 
вирощування льону на Україні. 
Така мета третього всеукраїнського 
фестивалю льону, який цього року 
має вийти на міжнародний рівень.

Свято відбудеться 26 серпня 
цього року в селі Стремигород 
Житомирської області.

Ділова частина фестивалю 
буде представлена нетворкін-
гом – комунікаційним майдан-
чиком для обміну досвідом. У 
дискусійній панелі візьме участь 
«Асоціація льонарства і коно-
плярства України», Житомирська 
торговельно-промислова палата, 
аграрії, представники влади та 
бізнесу. Головні «родзинки» розва-
жальної частини фестивалю – три 
виходи кінно-трюкового перфо-

мансу лицарів «Княжої конюшні», 
захоплююче авіаційне видовище 
та ярмарок «Органічна їжа»! 

А також на гостей фестивалю 
чекає багато музики – зі сцени 
глядачів потішать зірки – Арсен 
Мірзоян і гурт «The Вйо». Гімн 
України на урочистому відкрит-
ті гратиме військовий оркестр 
95-ї окремої десантно-штурмо-
вої бригади. В офіційній частині 
відбудеться символічне вручення 
цеглини існуючого найбільшо-
го льонопереробного заводу на 
Житомирщині для будівництва 
нового заводу. 

На фестивалі також буде фу-
дзона на всі смаки, страви високої 
української кухні від бренду орга-
нічних продуктів All in Foody та 
туристичного комплексу «Услад», 
а також авторська кухня гриль-
клубу «Авіатік», дитяча зона та 
спортивна зона з майстер-класа-
ми – айкідо та йога. Девіз цього-
річного фестивалю – все органічно! 

Цього року організатори ма-
ють намір зробити фестиваль 
подією міжнародного масштабу 
з гостями з Білорусії, Франції, 
Польщі, Бельгії та ПАР. Початок 
свята об 11:00.

цьогорічний «Пісенний 
Спас» у Житомирі 
триватиме 4 дні
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Чи скористався ти 
правом на безоплатну 
правову допомогу?

Житомирський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
регулярно надає безоплатну 
правову допомогу соціаль-
но незахищеним категоріям 
громадян. Відтак, за і півріччя 
2017 року до центру та бюро, 
що йому підпорядковані – Бру-
силівське, коростишівське, ра-
домишльське, Черняхівське – 
звернулося 2 498 громадян. З 
них юридичну консультацію 
отримали 1 740 осіб, 666 осіб 
отримали адвоката від держави 
для захисту своїх інтересів у суді.

15 серпня до Центру за право-
вою допомогою звернувся пенсіо-
нер, який стикнувся з проблемним 
питанням щодо отримання гоно-
рару за винахід у галузі мостобу-
дування. В.о. директора Житомир-
ського місцевого центру з надання 
БВПД Олександр Коваль роз’яснив 
клієнту статтю 41 Конституції Укра-
їни, якою передбачено, що кожен 
має право володіти, користуватися 
і розпоряджатися своєю власністю, 
результатами своєї інтелектуальної, 
творчої діяльності. 

Окрім цього, банк зобов’язаний 
за розпорядженням клієнта видати 
або перерахувати з його рахунка 
грошові кошти в день надходжен-
ня до банку відповідного розпо-
рядження, якщо інший строк не 
передбачений договором банків-
ського рахунку або законом.

Пенсіонеру допомогли скласти 
запит до установи комерційного 
банку про надання інформації від-
носно підстав відмови у виплаті 
належних заявнику коштів.

Також за кваліфікованою допо-
могою звернулася жінка з вадами 
слуху та мовлення. Клієнтка мала пе-
ресторогу відносно реєстрації місця 
проживання у належній їй квартирі 
невістки разом із неповнолітньою 
дитиною, оскільки вважала, що в 
майбутньому може втратити право 
власності на частину цього майна.

Відповідно до статті 321 Ци-
вільного кодексу України, за якою 
право власності є непорушним, 
ніхто не може бути протиправно 
позбавлений цього права чи об-
межений у його здійсненні. Також, 
якщо особа є власником квартири 
(будинку), то реєстрація місця про-
живання в ній інших осіб не озна-
чає припинення права власності на 
таке помешкання або обмеження 
будь-яких його прав як власника 
на володіння, користування чи роз-
порядження таким помешканням.

Довідково: вичерпний перелік 
осіб, які мають право на безоплат-
ну правову допомогу, наведено 
у ст.14 Закону України «Про без-
оплатну правову допомогу».

Житомирський місцевий 
центр з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги 
знаходиться за адресою: вул. 
Гагаріна, 47, тел.: (097) 414-73-
93, (0412) 43-01-76

КолонКа

Уже традиційно 
протягом кількох 
років серпень є фут-
больним місяцем для 
Бердичева – тут відбу-
ваються два престиж-
ні футбольні турніри 
серед юнаків: Всеукра-
їнський турнір пам’яті 
Заслуженого тренера 
України Анатолія 
Пузача та Всеукраїн-
ський турнір на призи 
Почесного громадя-
нина міста Бердичева 
Леоніда Копитка.

Щороку організатори – влада 
міста, Дитячо-юнацька спортив-
на школа та Бердичівська міська 
федерація футболу – докладають 
максимум зусиль, щоб турніри 
були проведені на найвищому рів-
ні. Обидва турніри відбудуться на 

двох стадіонах міста – «Прогресі» 
та «Шкірянику».

Перший турнір відбудеться з 
21 до 23 серпня – це Всеукраїн-
ський турнір з футболу на при-
зи Почесного громадянина міста 
Бердичева Леоніда Копитка серед 
юнаків 2001 року народження. У 
змаганнях планують взяти участь 
команди з Вінниці, Житомира, 
Києва, Хмельницького, Костополя 
та інших міст. Бердичів у цих зма-
ганнях представлятимуть вихован-
ці ДЮСШ 2001 року народження 
(тренер – Анатолій Гуменюк).

А з 25 до 27 серпня у Бердичеві 
відбудеться Всеукраїнський турнір 
з футболу пам’яті Заслуженого 
тренера СРСР та України Анатолія 
Пузача серед юнаків 2003 року на-
родження. У змаганнях планують 
взяти участь команди з Житомира, 
Києва, Вінниці, Хмельницького та 
інших міст. Місто-господаря зма-
гань представлятимуть вихованці 
ДЮСШ 2003 року народження 
(тренер – Сергій Копитко).

Детальніший склад учасників 
і розклад змагань буде відомий 
за декілька днів до початку обох 
турнірів.

У Львові 10-14 
серпня відбувся 
чемпіонат Украї-
ни з велоспорту на 
треку серед юнаків 
і дівчат.

Житомирщину на цих змаган-
нях представляли спортсменки 
ОШВСМ Ксенія Свінціцька і Тетя-
на Ященко (тренери Столяр М. Г., 
Пархоменко Р. В.)

У командній гонці дівчата здобу-
ли срібну нагороду, а в гонці кейрін 
Тетяна Ященко посіла 3 місце.

У неділю, 13 серп-
ня ФК «Тернопіль» 
не приїхав на матч 6 
туру ІІ ліги України 
до Коростеня. Відтак 
у цей день ФК «По-
лісся» провів това-
риський поєдинок з 
командою дублерів 
«Полісся U19».

Матч завершився з розгром-
ним рахунком 6:1 на користь 
основної команди житомирян. 
При цьому єдиний гол за юні-
орів забив у другому таймі гра-

вець основної команди «Поліс-
ся» Дмитро Демчик. Він відіграв 
перший тайм за свою команду і 
теж встиг відзначитися голом, а 
в другій половині зустрічі під-
силив команду дублерів. 

Цікаво, що команда ФК «По-
лісся» грала під керівництвом 
Павла Шалфєєва, який, схоже, 
зараз виконує обов’язки головного 
тренера, поки керівництво клубу 
шукає нового очільника коман-
ди. Нагадаємо, що в п’ятницю 11 
серпня Ігорю Левицькому було 
запропоновано написати заяву на 
звільнення через провал команди 
на старті ІІ ліги.

Наступний, 7 тур чемпіонату 
ФК «Полісся» зіграє з Буковиною 
в Чернівцях у неділю, 20 серпня.

два всеукраїнські 
турніри з футболу 
відбудуться у Бердичеві

Фк «Полісся»  
у товариському матчі 
розгромив дублерів

Житомирщина  
взяла срібло і бронзу  
на Чемпіонаті України  
з велоспорту на треку
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Наприкінці липня на-
решті добіг кінця конкурс 
до Верховного Суду. Майже 
96% майбутніх суддів ні-
коли не працювали у Вер-
ховному Суді, і вперше в 
історії понад 20% – це кан-
дидати цілком нові у систе-
мі. Йдеться про адвокатів, 
науковців і тих, хто має 
сукупний стаж. Як відбу-
вався конкурс і чого очіку-
вати далі, з’ясував Центр 
громадського моніторингу 
та контролю. 

Вперше у світовій практиці
Конкурс до Верховного Суду розпо-

чався у листопаді минулого року. З-поміж 
1436 кандидатів, які зареєструвалися для 
участі, документи подали 846 осіб, а до 
фінальної стадії відбору дійшов лише 
381 кандидат. Конкурс відбувався у кіль-
ка етапів: спочатку комісія перевіряла 
документи кандидатів, потім учасники 
писали анонімне письмове тестування і 
виконували практичне завдання. До цього 
етапу відбору було допущено 625 учасни-
ків. Кожен кандидат згодом також складав 
психологічні тести і мав особисту співбесі-
ду із комісією. Там він мав показати, що є 
не лише професіоналом у своїй сфері, а й 
має високий рівень професійної етики та 
доброчесності. Щодо кожного кандидата 
свій висновок надавала Громадська рада 
доброчесності. І понад 60% учасників фі-
нального етапу конкурсу не мали жодних 
зауважень з боку ГРД.

І справді, як неодноразово наголошу-
вали експерти, конкурс до Верховного 
Суду став безпрецедентною подією для 
української судової галузі. Перед запуском 
відбору було проаналізовано досвід 45 
країн світу й обрано найоптимальніший 
варіант. Ніколи раніше в нашій державі 
не було відкритого конкурсу до найвищої 
судової інстанції, а за кордоном – ніколи 
не обирали одночасно аж 120 суддів Вер-
ховного Суду. Тож особливістю конкурсу 
була і кількість вакантних місць, і те, що 
вперше в Україні суддею Верховного Суду 
могли стати також адвокати та юристи-
науковці. За даними ВККС, кожен третій 
кандидат серед допущених до відбору 
не був суддею, а мав десятирічний адво-
катський, науковий чи сукупний стаж. 
Тож у результаті серед переможців – 29 
науковців та адвокатів.

«Бачимо професорів та викладачів 
вищих навчальних закладів, суддю-до-
бровольця, який боронив донецький ае-
ропорт, правозахисників із досвідом ро-
боти в Європейському суді з прав людини, 
адвокатів, які отримали освіту в провідних 
міжнародних університетах», – прокомен-
тував результати конкурсу голова ВККС 
Сергій Козьяков.

Громадська рада проти 
недоброчесних суддів

Як зазначають експерти, один із викликів 
відбору суддів Верховного Суду був у забезпе-
ченні його прозорості. Усі письмові завдання 
кандидати виконували під пильним наглядом 
незалежних спостерігачів і представників 
ЗМІ. Більше того, будь-хто міг спостерігати 
за іспитами і співбесідами з кандидатами у 
режимі онлайн в Інтернеті. І вперше квалі-
фікаційна комісія брала до уваги висновки 
громадських експертів щодо доброчесності 
кандидатів.

«Вперше в історії нашої країни форму-
вання Верховного Суду відбувається шля-
хом відкритого, прозорого і надзвичайно 
змагального конкурсу. Вперше склад вищої 
суддівської інстанції формується за активної 
участі суспільства», – заявив Президент Петро 

Порошенко і додав, що вперше глава держави 
жодним чином не впливав на добір суддів.

Якщо із іспитами все більш-менш було 
прозоро і незалежно (хоча був випадок, коли 
як практичне завдання суддя отримав справу, 
якою займався раніше), то з оцінкою добро-
чесності було трохи складніше. За даними 
ВККС, майже 80% кандидатів, щодо яких 
представники громадськості мали претензії, 
не увійшли до фінального рейтингу. Однак у 
Громадській раді не дуже задоволені результа-
том, оскільки 30 суддів із сумнівною, на думку 
ГРД репутацією, опинилися серед 120 пере-
можців. З цього приводу Посольство США в 
Україні заявило, що «Вища рада правосуддя 
повинна окремо переглянути кожну канди-
датуру». Натомість у кваліфікаційній комісії 
зазначили, що представники громадськості 
надали недостатньо фактів та об’єктивної 
інформації щодо цих осіб.

Водночас у ЄС вважають, що конкурс до 

Верховного Суду отримав довіру правової 
спільноти. І свідченням цього є чималий 
попит на відбір кандидатів на навчання в 
Національній школі суддів.

«Конкурс до Верховного Суду – унікаль-
ний. Я не знаю жодної країни в світі, яка б пов-
ністю розбудовувала Верховний Суд шляхом 
проведення конкурсу. Це дуже складне зав-
дання і політично, і юридично, і технічно», – 
зазначив керівник групи експертів Проекту 
ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в 
Україні» Довідас Віткаускас.

Як працюватиме  
новий Верховний Суд?

Створення Верховного Суду є першим 
кроком до оновлення всієї судової системи 
країни. Майбутній Верховний Суд стане 
найвищою інстанцією, що замінить ко-
лишні вищі спеціалізовані суди і Верхо-
вний Суд України. Після його створення 
аналогічні конкурсні відбори відбудуться 
у всіх нижчих ланках. 

Відповідно до плану реформування, у но-
вому Верховному Суді буде чотири касаційні 
суди: господарський, цивільний, криміналь-
ний та адміністративний. У кожному – по 
30 суддів. Також 5 представників із кожного 
касаційного суду і голова Верховного Суду 
формуватимуть Велику палату. Загалом у 
Верховному Суді працюватиме 120 осіб.

Основна функція суду – касаційний пе-
регляд справ за відповідною скаргою (лише 
один раз). Верховний Суд може діяти у складі 
колегії, палати, об’єднаної палати відповід-
ного касаційного суду або Великої Палати 
Верховного Суду. Сама колегія складається із 
трьох або більшої непарної кількості суддів.

Також на Верховний Суд покладається 
запровадження практики «прецедентного» 
судочинства в адміністративних судах. Екс-
перти називають це однією з найважливіших 
рис оновленого Верховного Суду, оскільки 
це усуває можливі суперечності й неправо-
мірність у рішеннях судів першої інстанції. 
Судді на місцях зможуть розглядати типові 
справи за прикладом рішення Верховного 
Суду. Більше того, згідно зі змінами до про-
цесуального законодавства, що їх повинні 
ухвалити депутати у другому читанні, суддю, 
який виніс рішення всупереч нормам Верхо-
вного Суду, можуть притягти до дисциплі-
нарної відповідальності. 

«Суддя першої інстанції вже матиме орі-
єнтир під час винесення рішення у справі. І 
інше рішення ухвалити не зможе, адже тоді 
воно буде скасоване, й піде дуже жорстка 
реакція Вищої ради правосуддя в дисциплі-
нарній справі», – пояснює Сергій Козьяков.

Як прогнозують ініціатори реформи, Вер-
ховний Суд стане джерелом високих стан-
дартів правосуддя у системі українського 
судочинства. Офіційне призначення нових 
суддів відбудеться після того, як за всіх 120 
кандидатів проголосує Вища рада правосуд-
дя, а Президент підпише відповідний указ. 
Однак оновлений Верховний Суд не запрацює 
без законодавчих змін. Президент Петро По-
рошенко закликав депутатів якнайшвидше 
після канікул ухвалити законопроект, який 
забезпечить роботу нового Верховного Суду.

Матеріал Центру громадського 
моніторингу та контролю

новий верховний Суд: 
чи вдалося перезавантажити систему?
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Чергова «скверна» історія 
по-житомирськи: скандалу не 
вийшло, але напруга зберігається

Микола Корзун

У Житомирі ніяк не 
можуть організувати 
роботу із впорядку-
вання міських скверів. 
Про це вже можна го-
ворити, адже лише у 
нинішньому році на-
вколо реконструкції 
двох скверів виникала 
скандальна напруга, а 
влада демонструвала 
зразки непослідовнос-
ті, невміння чи неба-
жання дотримуватися 
заздалегідь проголо-
шених обіцянок і 
планів.

Та що там обіцянки, коли, 
наприк лад, сквер поблизу 
пам’ятника Тарасу Шевченку мав 
бути реконструйований восени 
2016 року, а фініш у роботі буді-
вельників тут настав лише влітку 
2017-го! Схожу картину житоми-
ряни спостерігали і в сквері на розі 
вулиць Перемоги та Олега Ольжи-
ча. Тут також створено скандальну 
ситуацію, коли підприємство-під-
рядник не змогло виконати перед-
бачений об’єм робіт ані у грудні 
2016-го, ані до 110-річного ювілею з 
часу народження Олега Ольжича, 
тобто – у липні 2017-го. Щоправ-
да, скандал «із Ольжичем» ще 
не завершено, бо ніхто не може 
назвати точну дату встановлен-
ня у реконструйованому сквері 
пам’ятника видатному вченому, 
поетові та громадському діячеві 
національного масштабу.

Тепер ремонт скверу 
хочуть здійснити коштом 
приватного інвестора

Нині естафета впорядкування 
скверу передана до самісінького 
центру міста, де на розі вулиць 
Лятошинського та героїв Небесної 
сотні давно чекає на увагу грома-
ди та влади занедбаний сквер, 
куди щодня приходять сотні жи-
томирян. Знову ж таки, у Жито-
мирі вже звикли ототожнювати 
сквер навпроти Житнього ринку 
із притоном для безхатченків і 
любителів алкоголю. Саме тому 
під час засідання позачергового 

міськвиконкому 9 серпня і ви-
ринуло питання про впорядку-
вання, а точніше – про капіталь-
ний ремонт скверу. Можливому 
інвестору, який міг взятися за 
реконструкцію скверу, влада по-
обіцяла своєрідний «бонус»: 150 
квадратних метрів для облашту-
вання капітально спорудженої 
торгової «точки». Тобто, інвестор, 
який бачить перспективу діяль-
ності на території скверу, повинен  
виконати чималий об’єм робіт 
із його реконструкції, а потім, 
коли сквер постане в оновленому 
вигляді, власник збудованого у 
сквері кафе повинен слідкувати 
за чистотою та порядком навколо.

На «бумазі» воно виглядає 
наче й непогано, але представ-
ники громадськості міста не пого-
джуються із «скороспілим» про-
ектом впорядкування скверу на 
розі вулиць Лятошинського-Не-
бесної сотні. У підсумку, рішення 
виконкому про реконструкцію 
скверу 9 серпня відклали на 
«пізніше». Натомість пролунала 
пропозиція оголосити конкурс 
на кращий проект майбутньої 
реконструкції. Тут варто заува-
жити на декілька обставин, які 
змушують громаду уважніше по-
ставитись як до конкурсу, так і до 
майбутньої реконструкції скверу 
навпроти Житнього ринку.

По-перше, питання про ре-
конструкцію зовсім несподівано 
розглядалося на позачерговому 
засіданні міськвиконкому. По-
друге, дивовижно стислими і не-
реальними виглядають терміни 
проведення конкурсу. Адже від 
9 до 23 серпня поточного року – 
всього два тижні і навряд чи за 
цей час навіть потужний колек-
тив конструкторів і архітекторів 
спроможний підготувати щось 
змістовне і варте уваги. Схоже, 
що конкурс був проголошений 
формально, а конкретний проект 
для визначення переможця вже 
був готовий заздалегідь.

У реконструкції скверу  
вже є навіть своя історія

Однак, для того, щоб зрозу-
міти всі деталі та можливі обста-
вини, які поки що невідомі ши-
рокому колу житомирян, варто 
зауважити, що спроби та наміри 
щодо реконструкції скверу на розі 
вулиць Лятошинського та героїв 
Небесної сотні неодноразово ви-
никали упродовж останніх півто-
ра десятка років.

Спочатку Житомиру запро-
понували спорудити тут ресто-

ран швидкої їжі «Макдональдс», 
однак депутати та мешканці 
прилеглих будинків доклали 
всіх зусиль, щоб його у сквері 
не було. Потім (коли сквер від-
чутно занепадав, перетворюю-
чись то на місце для ярмарків, 
то на «точку» для поціновувачів 
міцних напоїв), лунали голоси 
про те, що американський заклад 
«швидкої їжі» все ж таки треба 
було облаштувати.

Втім, окрім американців, 
впорядкувати сквер спробува-
ли і житомирські підприємці. 
2003-го року такі наміри висло-
вив підприємець і депутат Жито-
мирської міської ради Анатолій 
Бенівський. Впорядкувати вже 
тоді занедбаний сквер депутат 
брався за умови надання дозво-
лу на розміщення тут дитячого 
кафе та облаштування майдан-
чика дитячого відпочинку. Але 
влада так і не спромоглася надати 
місцевому інвестору можливості 
реконструювати сквер.

Уже за три роки про рекон-
струкцію скверу заговорила «ко-
манда» Віри Шелудченко. Тоді 
мова зайшла про реконструкцію 
житомирського ЦУМу і терито-
рії біля нього, а потім лунали 
конкретні пропозиції про обла-
штування на території скверу, що 
на розі вулиць Лятошинського і 
тоді ще Московської, цілого тор-
гового містечка. Оригінальність 
тодішньої ідеї полягала в тому, 
що торговельна площа мала роз-
міститися під землею, а зверху 
влада збиралася повністю оно-
вити старі і вже занедбані дере-
ва. Проте, навіть на етапі появи 
перших відомостей про проект, 
який житомиряни збиралися за-
позичити у міста Рівного, було 
зрозуміло, що шансів на його 
реалізацію дуже мало.

Треба було знайти потужні 
кошти, бо геологічні умови ділян-
ки скверу засвідчували надмір-
ну вологість ґрунтового покриву. 
Тим паче, треба було вирішувати 
проблему трамвайного руху, який 
потребував майже річної перерви 
на час виконання робіт із рекон-
струкції скверу.

Загалом міська влада у 2008-
2010 роки так і не наважилась 
розпочати підземну рекон-
струкцію у районі скверу, який 
рятували лише за рахунок що-
річних суботників і передсвят-
кових прибирань. Уже за часів 
керівництва Володимира Дебоя 
було розроблено проект рекон-
струкції скверу на розі вулиць 
Московської та Лятошинського. 

Він і досі вважається найреаліс-
тичнішим, комплексним і недо-
рогим. Автори проекту запро-
понували розмістити у центрі 
скверу фонтан, а два боки скверу, 
які «підходили» до розміщених 
поряд двох житлових будинків, 
мали перетворитися на смугу 
із торгових «точок», оснащених 
місцями для відвідувачів.

Проект, який виготовлявся і 
потім, у 2015-у році, вдосконалю-
вався на замовлення КП «Зелен-
буд», передбачав встановлення у 
сквері оригінальних лавок і сти-
лізованих ліхтарів для освітлен-
ня. Кошторис, який передбачав 
комплексну реконструкцію те-
риторії фактично найбільшого у 
Житомирі скверу, за нинішніми 
мірками був скромним: десь у 
межах 1,3 млн гривень. Якщо по-
рівняти нинішні мільйони, котрі 
пішли на реконструкцію скверу 
на розі вулиць Перемоги-Оль-
жича, то варіант використання 
проекту зразка 2013-2015 років, 
який виготовлявся за участі 
авторитетного житомирського 
фахівця Валерія Головатенка, не 
втратив актуальності і донині.

Вочевидь тому в проекті умов 
нинішнього конкурсу із визна-
чення переможця проекту рекон-
струкції скверу на розі вулиць 
Лятошинського-героїв Небесної 
Сотні чітко зазначено про доціль-
ність участі у ньому проекту ін-
ституту «Житомирагропроект». 
Однак організатори конкурсу за-
були, чи, можливо, знехтували ви-
могами щодо правил проведення 
подібних заходів. Адже учасники 
конкурсу мали б отримати рівні 
умови, а анонімність авторства 
того чи іншого проекту завжди 
домінувала під час проведення 
конкурсів.

Утім, після епопеї із трьома 
спробами організації конкурсу 
на визначення кращого проекту 
із вшанування героїв Небесної 
Сотні, у Житомирі на очевидні 
вимоги та правила вже звикли 
не звертати уваги. Як буде цього 
разу – покаже вже найближчий 
час, однак уже перша реакція 
щодо конкурсу із визначення ва-
ріанту реконструкції скверу на 
розі вулиць Лятошинського-геро-
їв Небесної Сотні, засвідчує, що 
без громадськості й широкого об-
говорення проекту реконструкції 
скверу вже не обійтись.

Чи буде тепер ділянка терито-
рії скверу розміром у 150 «квадра-
тів» взагалі передумовою для за-
лучення інвестора – питання суто 
дискусійне. У тому, що дерева на 

території скверу доведеться «зні-
мати», сумнівів у фахівців немає, 
інакше облаштування території 
неможливе. Зрозуміло, що лише 
силами комунальних служб утри-
мувати порядок і чистоту у вже 
реконструйованому сквері також 
буде важко. Без участі бюджетних 
«дотацій» тут не обійдеться. У 
разі, якщо потенційний інвестор 
отримає можливість збудувати у 
сквері торгову «точку», головну 
відповідальність за порядок і бла-
гоустрій «прилеглої» території 
якраз і нестиме майбутній тор-
говий заклад. Навряд чи виника-
тимуть тоді на території скверу 
ялинкові базари чи традиційно 
передсвяткові ярмарки за учас-
ті «місцевих виробників». Щодо 
традиційних зібрань безхатчен-
ків і прихильників всілякого 
алкоголю, то це питання можна 
вирішити вже навіть сьогодні, 
оскільки міліція (тепер поліція) 
у нас вже реформована, а на до-
дачу до кінних патрулів у Жито-
мирі вже з’явилися і поліцейські 
на велосипедах.

Чи згадають у Житомирі 
про толоку?

Стосовно інвестора та по-
шуку коштів для виконання 
реконструкції найголовнішого 
і найвідомішого серед житоми-
рян скверу, то тут існує чимало 
варіантів. Окрім інвестора, якому 
нададуть право збудувати торго-
вельно-розважальний заклад і 
який розрахується за це рекон-
струкцією всієї території скверу, 
є ще декілька шляхів вирішення 
«питання».

Можливо, мерія Житомира 
могла б запозичити досвід сво-
їх колег із Коростеня, де парки і 
сквери у місті навчилися віднов-
лювати і ремонтувати методом 
всенародної толоки. Це коли за 
справу беруться усією громадою. 
Це коли кошти шукають і роботи 
виконують фактично усі підпри-
ємства, фірми та організації, а 
окремі громадяни, колективи нав-
чальних закладів, студенти тощо 
вносять до скарбнички рекон-
струкції свій посильний внесок.

Звісно, у сфері бізнесу та су-
часного урбаністичного устрою 
про «толоку» не згадують, але 
у нинішній ситуації Житомир 
міг би піти шляхом солідарної 
участі своїх мешканців у питанні 
реконструкції скверу. Тоді багато 
питань, які сьогодні видаються 
складними, отримали б чіткі від-
повіді. І принципово нові.
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Для комфортного про-
живання в приватному 
будинку дуже важливим 
елементом є опалення бу-
динку. Нині існують різно-
манітні сучасні системи 
опалення, які не тільки 
створюють оптимальні 
умови, але і зручні у вико-
ристанні.

«Кожна будівля чи окреме приміщення 
характеризуються, в залежності від влас-
тивостей їх зовнішнього покриття, певною 
величиною максимальних тепловтрат. При 
розрахунку тепловтрат будівлі беруться до 
уваги мінімальні температурні показники 
для даної місцевості. При цьому (неза-
лежно від джерела тепла) обраховується 
оптимальна величина потужності системи 
опалення, яка забезпечить повну компенса-
цію максимальних тепловтрат з врахуван-
ням наявності внутрішніх тепловиділень 
даної будівлі чи приміщення», – розповів 
менеджер зі збуту компанії «БТК-Центр 
Комплект» Андрій Овсеюков.

Загальний принцип роботи будь-якої 
системи опалення полягає в тому, що дже-

рело енергії нагріває теплоносій, який, 
своєю чергою, через прилади цієї системи 
опалення різними способами передає теп-
ло повітрю, конструкціям приміщення чи 
безпосередньо предметам і людям, що 
знаходяться у ньому.

Джерелом енергії можуть бути спалю-
вані газ, рідке чи тверде паливо, електро-
енергія, тепло Землі, теплова енергія Сон-
ця, енергія, що виділяється при переході 
газів з одного агрегатного стану до іншого.

Теплоносіями можуть бути вода (інша 
рідина) або повітря.

Системи опалення можуть мати один 
теплоносій, як, припустимо, при безпо-
середньому нагріванні повітря в газових 
чи електричних повітряно-опалювальних 
агрегатах, а можуть мати кілька теплоносіїв 
(один основний, а другий проміжний). 
Наприклад, вода у водяних повітряно-
опалювальних агрегатах.

Відповідно (у залежності від основного 
теплоносія) й буває повітряне опалення чи 
водяне опалення.

Повітряні системи опалення, своєю чер-
гою, можуть бути канальні та безканальні. 
Коли теплоносій (повітря) роздається через 
повітропроводи, то це канальні повітряні 
системи опалення, коли безпосередньо 
через повітряно-опалювальні агрегати – 
безканальні повітряні системи опалення.

Водяні системи опалення характе-

ризуються наявністю генератора тепла 
(котла) і приладів опалення, через які 
тепло передається повітрю і предметам 
у приміщеннях. Котел і прилади опа-
лення зв’язані трубопроводами, по яких 
циркулює теплоносій.

Є два основні способи передачі теплової 
енергії від теплоносія до повітря чи пред-
метів в приміщенні – конвекція та радіація 
(теплове випромінювання).

Конвекція полягає в перенесенні теп-
лоти за рахунок переміщення речовини 
у просторі. Спостерігається конвекція в 
рухомих рідинах і газах.

Теплове випромінювання – це явище 
переносу теплоти у вигляді електромаг-
нітних хвиль з подвійним взаємним пере-
творенням – теплової енергії в променеву 
і навпаки.

«Прилади опалення за способом те-
плопередачі ділять на конвективні та 
випромінюючі. Насправді елементарні 
види теплообміну не відокремлені і в 
чистому вигляді зустрічаються рідко. У 
більшості випадків один вид теплообміну 
супроводжується іншим. Наприклад, об-
мін теплотою між твердою поверхнею і 
рідиною (або газом) відбувається шляхом 
теплопровідності і конвекції одночасно і 
називається конвективним теплообміном 
або тепловіддачею», – зазначив Андрій 
Овсеюков.

На практиці в опалювальних приладах 
за наявності двох способів теплопередачі 
один є домінуючим, і по цьому прилад 
і зараховується до того чи іншого виду. 
Наприклад, при теплопередачі з поверхні 
підлоги переважаючим є конвекція, а в 
інфрачервоних випромінювачах, навпаки, 
теплопередача в основному відбувається 
через спрямоване електромагнітне теплове 
випромінювання від поверхонь з високою 
температурою. Ці та інші особливості кож-
ного з видів опалення і визначають область 
їх застосування.

«На сьогодні ж є досить популярним 
теплоакумуляційне опалення, яке працює 
виключно від електрики та є повністю 
альтернативним газу та іншим системам 
обігріву. Це абсолютно нова розробка опа-
лювальної теплоакумуляційної техніки, в 

якій використовуються передові енергоз-
берігаючі технології», – розповів менеджер 
зі збуту компанії «БТК-Центр Комплект» 
Андрій Овсеюков.

Які ж переваги має електричне тепло-
акумуляційне опалення?

- Це сучасна система електричного те-
плоакумуляційного обігріву, яка обладна-
на високоефективною і точною системою 
автоматики.

- Повністю автоматизований процес 
опалення, працює від 220 В., рівень за-
хисту ІР 21.

- Економне споживання електроенер-
гії – економія завдяки акумуляції тепла.

- Регулюється температура повітря від 
0°С до +30°С в кожній кімнаті окремо.

- Здоровий клімат та приємне еко-
логічно чисте тепло, не спалює кисень в 
приміщенні, не сушить повітря, не має 
шкідливого випромінювання, про що свід-
чить висновок МОЗ України, Державної 
санітарно-епідеміологічної служби.

- Привабливий дизайн, який гармоніч-
но вписується в інтер’єр будь-якого при-
міщення.

- Це опалення без газу, твердого па-
лива, без котла, труб і комплектуючих 
(не потрібний підвід газової магістралі, 
не потрібні кошти на дозволи газових та 
інших служб).

- Теплоакумуляційне опалення пра-
цює без води та антифризу (немає про-
риву труб, радіаторів, витікання води та 
замерзання системи, не потрібний дорогий 
монтаж).

- Не потрібна котельня та працівники, 
додаткові щорічні витрати на обслугову-
вання та ремонт. Не потрібно відводити 
земельну ділянку під котельню та склад 
під паливо. Без додаткових витрат на до-
ставку палива. Не потрібно виплачувати 
заробітну плату для кочегарів. 

- Швидкий і зручний монтаж елек-
тричного теплоакумуляційного опалення 

Загалом фахівці рекомендують обирати 
саме теплоакумуляційне опалення. Адже 
це економне, екологічно чисте опалення, 
яке відповідає всім міжнародним стан-
дартам та нормам безпеки, а термін його 
експлуатації не менше ніж 30 років.

Як правильно обрати 
систему опалення 
для приватного будинку
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Повернення до шкільного 
життя після літніх канікул 
завжди пов’язане зі стресом 
у дітей. Тож пропонуємо 
рекомендації фахівців, які 
стануть у нагоді батькам 
при самостійній підготовці 
дитини до школи.

1. Частіше розмовляйте у присутності 
дитини про школу, шкільне життя. Спря-
мовуйте дитину на серйозне ставлення до 
навчання.

2. Не приховуйте труднощів, які чекають 
на малюка у школі, але формуйте у нього 
впевненість у їх подоланні.

3. Частіше звертайте увагу дитини на її 

зовнішній вигляд, хороші вчинки школярів.
4. Навчіть сина чи дочку найпростіших 

навичок самообслуговування (вмиватися, 
чистити зуби, одягатися, доглядати одяг, 
акуратно їсти).

5. Привчіть дитину лягати спати та вста-
вати у певний час (лягати спати не пізніше 
дев’ятої години вечора, вставати о сьомій 
годині ранку).

6. Заохочуйте малюка до малювання 
кольоровими олівцями, письма ручкою (на-
писання паличок, кружечків, квадратиків).

7. Прищеплюйте дитині дбайливе став-
лення до книжок, олівців, зошитів, фломас-
терів. Навчіть її правильно гортати сторінки.

8. Не стримуйте інтерес до навчання, 
заохочуйте малюка до набуття знань, об-
міну враженнями від почутого, побаченого.

9. У будь - якій конфліктній ситуації 
не принижуйте гідності дитини, прагніть 
заохотити її до самовдосконалення.

10. Завжди прагніть підтримувати ви-
хователя, вчителя, не критикуйте його в 
присутності дитини.

Також варто  не забувати про здоров’я 
дітей, а саме їх харчування у школі. Не-
зважаючи на те, що практично у всіх 
школах є столові, батьки традиційно 
дають дітям із собою «перекуси» або ж 
повноцінні обіди 

Що можна дати з собою? Це повинно 
бути смачно, щоб дитина не проігнору-
вала мамину турботу, і корисно. Можна 
дати з собою горіхи та сухофрукти. Це 
буде чудовою альтернативою солодощам. 
Це і ситно, і дає дитині енергію для моз-

ку і м'язів, живить організм корисними 
речовинами, і у той же час не шкідливо 
для зубів і не «перебиває» апетит. Більш 
того, сухофрукти можна заготовити само-
стійно з літа.

Дуже важливо, окрім їжі, не забувати 
про пиття з собою до школи. Це може бути 
пляшка 0,33 або 0,5 л з чистою водою. Се-
редні норми споживання води: дошкільня-
та – від 1 л до 1,7; молодші школярі – від 1,7 
до 2 л; підлітки – 2 - 2,5 л на день.

Дотримуючись цих порад, ви не лише 
зменшите стрес у дитини, а й самі легше 
адаптуєтеся до нового етапу в житті вашої 
малечі.

Як підготувати дитину 
до школи – поради батькам

до школидо школи
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вилкул: рост потребительских цен 
в Украине в первой половине 2017 выше 
уровня всех стран европы и СнГ – 15,6%

Консультує Міністр юстиції

Чтобы остановить 
инфляцию и рост цен 
на продукты, оппози-
ционер выступил за 
создание нормальных 
условий для развития 
товаропроизводите-
лей и обеспечение им 
господдержки.

Сопредседатель фракции 
«ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА» в 
парламенте Александр Вилкул на 
своей странице в Фейсбук сказал: 
«Цены уже выше европейских, а 
зарплаты украинские. Напри-
мер, у нас литр молока в среднем 
стоит 16,6 грн. Это дороже, чем в 
Эстонии, где зарплата выше в 2 
раза (13,4 грн/литр, в Литве – 13,9 
грн). Цена по данным Госстата для 
молока жирностью 2,5%.

Даже летом (!), когда созрева-

ют фрукты и овощи, цены на них 
продолжают расти: только за по-
следний месяц стоимость овощей 
выросла на 30-80%. С начала года 
говядина подорожала на 20,2% до 
боле 100 грн/кг, хлеб – на 12%. Рас-
тет цена на свинину, сало и птицу.

Годовой рост потребительских 
цен в Украине в первой половине 
2017 выше уровня всех стран Ев-
ропы и СНГ – 15,6%».

«В Европе рост цен на сельс-
кохозяйственную продукцию 
удерживают за счет эффектив-
ной государственной поддержки 
производителей. В Украине этого 
нет. Более того, на социально зна-
чимые продукты отменили еще и 
государственное регулирование 
цен, которое хоть как-то помогало 
людям покупать еду.

Опасность неконтролируемого 
роста цен – в рекордной инфля-
ции. Деньги обесцениваются, 
покупательная способность па-
дает, люди становятся еще беднее. 
Например, в мае минимальную 

пенсию повысили на 65 грн, а ин-
фляция съела гораздо больше – 
стоимость минимальной продук-
товой корзины выросла на 87 грн.

В итоге, за первое полугодие 
2017 инфляция достигла 8,1%. Для 
сравнения средний показатель 
инфляции в большинстве стран 
Европы составляет 1,8%», – отме-
тил Вилкул.

Из-за неурожая, роста тари-
фов и цен на энергоносители 
инфляция по итогам года может 
подойти к 15%.

Чтобы скрыть эти реальные 
показатели, правительство изме-
нило методику расчета Индекса 
потребительских цен (ИПЦ), со-
кратив в потребительском наборе 
количество товаров и услуг с 335 
до 328 позиций. В частности, из 
нового потребительского набора 
исключены курсы по подготовке к 
поступлению в вузы, школьные ко-
стюмы для мальчиков, платежи по 
вывозу бытовых отходов. Для срав-
нения, в Италии потребительская 

корзина включает 1148 позиций 
товаров и услуг, в Венгрии – 906, 
Литве – 858, Чехии – 710, Слова-
кии – 709, Великобритании – 650.

«Очевидно, что не над красотой 
статистики нужно работать! Нуж-
но создавать нормальные условия 

для работы товаропроизводителей 
и обеспечивать им господдержку. 
Например, аграрии в ЕС получа-
ют дотации из бюджета около 500 
евро/га, а в Украине их лишили 
льготного режима налогообложе-
ния», – подчеркнул оппозиционер.

Які документи 
підтверджують право 
власності на землю?

Щоб передати землю в оренду, 
Ви повинні мати документ, який 
підтверджує, що Ви є її власником. 
Документи, які посвідчують пра-
во власності на земельну ділянку, 
можна розділити на 2 групи. 

Перша. Документи, видані до 1 
січня 2013 р.: державний акт на пра-
во приватної власності на землю; 
державний акт на право власності 
на землю чи державний акт на пра-
во власності на земельну ділянку.

Друга. Документи, які вида-
валися після 1 січня 2013 р.: сві-
доцтво про право власності на 
нерухоме майно чи витяг з Дер-
жавного реєстру речових прав на 
нерухоме майно про реєстрацію 
права власності.

Право постійного користування 
земельною ділянкою посвідчуєть-
ся державним актом на право по-
стійного користування земельною 
ділянкою. При зміні власника право 
власності на земельну ділянку без 
зміни її меж та цільового призна-
чення також посвідчується дого-
вором купівлі-продажу або свідо-
цтвом про право на спадщину.

Які вимоги  
ставляться до орендаря?

Орендарями земельних діля-
нок можуть бути:

- державні адміністрації всіх 
рівнів, Кабінет Міністрів та уряд 
Криму в межах повноважень, ви-
значених законом;

- сільські, селищні, міські, ра-
йонні та обласні ради, Верховна 
Рада Криму;

- громадяни і юридичні особи 
України, іноземці та особи без 
громадянства, іноземні юридич-
ні особи, міжнародні об’єднання 
та організації, а також іноземні 
держави.

Як має виглядати договір?
Договір укладається у пись-

мовій формі й може бути по-
свідчений нотаріально. Він має 
містити інформацію про:

- об’єкт оренди (кадастро-
вий номер, місце розташування, 
розмір земельної ділянки);

- строк дії договору оренди;
- орендну плату (розмір, 

індексація, спосіб та умови 
розрахунків, строків, порядку 
її внесення і перегляду, відпо-
відальність за несплату).

Строк дії договору для ді-
лянок сільськогосподарського 
призначення – від 7 до 50 років.

Розмір щорічної орендної 
плати встановлюється за згодою 
сторін, але не може бути мен-
шим за 3 % вартості земельної 
ділянки.

За згодою сторін у договорі 
оренди землі можуть зазнача-
тися й інші умови.

Що робити, якщо 
кадастровий номер  
не вказаний?

Необхідно звернутися до спе-
ціалізованого підприємства щодо 
виготовлення технічної докумен-
тації із землеустрою. Після цього 
треба пройти реєстрацію в регі-
ональному підрозділі Держгео-
кадастру та зареєструвати право 
власності в Державному реєстрі 
речових прав на нерухоме майно.

Чи можна змінити умови 
договору чи розірвати його?

Зміна умов договору оренди 
землі здійснюється за взаємною 
згодою сторін або у судовому по-
рядку. Договір може бути розірва-
ний за згодою сторін або ж на ви-
могу однієї зі сторін за рішенням 
суду. Розірвання договору оренди 
землі в односторонньому порядку 
не допускається, окрім випадків, 
коли така можливість прописана 
у самому договорі.

Після підписання договору 
земля одразу переходить у 
користування орендаря?

Ні, підписання договору є необ-
хідною, але не достатньою умовою 
для того, щоб повноцінно вступити в 
права користування орендованою ді-
лянкою. Право оренди земельної ді-
лянки виникає з моменту державної 
реєстрації оренди земельної ділянки.

Де отримати додаткову 
консультацію з цих питань?

Управління державної реє-
страції Головного територіального 
управління юстиції у Житомирській 
області, що знаходиться за адресою: 
майдан Соборний, 1, м. Житомир, 
тел.: (0412) 42-21-01, 22-52-84.

Регіональний центр з надання 
БВПД у Житомирській області, що 
знаходиться за адресою: майдан 
Соборний, 1, м. Житомир, тел.: 
(0412) 42-23-11, 42-23-12, 42-23-13.

Міністр юстиції 
Павло Петренко

Читачі газети «20 хвилин» можуть 
задати свої питання Міністру юстиції 
Павлу Петренку. Ви можете надсилати 
ваші запитання на електронну адресу: 

da.kirdoda@gmail.com або поштою: місто 
Житомир, вулиця Рильського, 9, оф.408,

газета «20 хвилин», 10014

Пане Міністре, 
вітаю Вас! У мене є 
пай, який я хочу зда-
ти в оренду нашому 
місцевому ферме-
ру. Прошу детально 
роз’яснити, як мені 
вчинити і що роби-
ти, щоб не стати 
жертвою обману чи, 
не приведи Господи, 
попастися на вудку 
рейдерів?

Сергій Гапчук
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У 2017 славетна трійця 
козаків з легендарного муль-
тфільму «Як козаки…» стала 
героями коміксів. 

У них вона зіштовхуються з викликом, 
з яким до цього ніколи не мала справу, – 
з платіжками на житлово-комунальні 
послуги та тарифами на газ, електрику і 
опалення. Що про це думають здоровань 

Грай, коротун Око і силач Тур читайте далі. 
Серія коміксів «Як козаки енерго-

незалежніcть розвивали» розроблена, 
щоб привернути увагу широкої громад-
ськості до змін у енергетичному секторі. 

Автори розраховують, що образи, зна-
йомі українському народу вже 50 років, 
додадуть емоційного забарвлен-
ня та довіри до поточних змін в 
енергетичному секторі.

Легендарний мультфільм 
«Як козаки…» інтерпретували 
у коміксах про тарифи

Р
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•	 Бариста срочно	требуется	в	кофейню	(центр	города).	
Г/р	посменный.	З/п	от	4000грн	068)8438889

•	 Бариста требуется	на	постоянную	работу	в	кафе	Лю-
цина.	Хорошие	условия	работы.	Высокая	оплата	труда.	
Отличный	график	работы	096)3627656

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

•	 Бензоп-ки, трактор-ти,	пилорам-ки,	звар-ки,	авто-
слюсарі,	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,	косме-
тологов,	пластических	хирургов.	Проживание,	рабочая	
виза	2	года,	авиаперелет	за	счет	работодателя.	Лиц.	
МСПУ	АВ	№	585042	0966035770

•	 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

•	 В м.Київ	на	роботу	в	склад	ковбасних	виробів	потрібні	
ч/ж	від	18	років,	з/п	8900	грн,	щоденні	виплати,	харчу-
вання,	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	плата	
8000-15000	проживанням	забезпечуємо	0671888494

В Польщу ПраціВники різної кВал-ції (зВарщи-
ки, будіВельники, токарі, шВеї, Прибиральни-
ці, ПраціВники на В-Во) чолоВіки, жінки, сім. 
Пари, з/П Від 12000грн/міс., rabota-europa.
com.ua 0995278328, 0689595705

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

•	 В а н т а ж н и к  З а р о б і т н а 	 п л а т а 	 с в о є ч а с -
на	 від	 4000	 грн.	 Можливий	 підвіз	 автобусом	
067)4117632,(067)4117631,336952

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

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

•	 Вантажники в	магазин	Фора.	м.	Житомир,	вул.	Бер-
дичівська	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)4914363Вікт
орІванович,(096)4559164На

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

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

•	 Водители и	маш.	экскаватора,	погрузчика,	бульдозера,	
крановщик	требуются	в	Харьков.	З/П	650-700	грн/день.	
Жилье,	питание.	Авто	оснащены	системой	навигации,	
видеорегистратором	0680428248

•	 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

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

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

•	 Водитель кат	Е	на	фуры	и	автовозы.	Работа	по	Европе.	
О/р	от	1	года	на	фуре	20	тонн.	Соц.пакет,	страховка,	
95	код.	Оформление	документов	бесплатно.	З/п	от	43	
000грн.	Офиц.	трудоустройство.	Помощь	в	получении	
тахографа.	Лиц.	АВ	№	585147	от	07.05.2012г,	выда	09
5)9441000,(097)0803322,(044)5597088

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

•	 Водитель-экспедитор на	автомобиль	компании	на	
постоянную	работу	в	дистрибюторную	компанию.	Хо-
рошие	условия	работы.	067)5382415

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

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

Водії, категорія е, ПереВага надається Водіям 
із д/р, офіційне ПрацеВлаштуВання, з/П Від 
25 тис.грн. 0674338911

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

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

•	 Водій 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

•	 Вязальщица (-ик)	носков.	З/п	договорная	Детали	по	
телефонам	098)2259000,(093)9045050

•	 Гипсокартонщики срочно	требуются	на	работу	в	
г.Киев.	Жилье	предоставляем	и	трехразовое	питание	
050)4505596

•	 Горничная в	гостиницу	и	кафе-ресторан	приглашается	
в	гостинично-ресторанный	комплекс.	О/р	обязателен.	
Место	работы:	Ирпень,	улица	Мира,	16.	Иногородним	
возможно	предоставление	жилья.	Звоните!	067)5085541

•	 Грузчик срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные	093)7439137,(097)763
8729,(099)9439760

•	 Грузчик-комплектовщик на	склад	требуется	ме-
бельному	производству	в	г.КИЕВ.	З/п:	6900	грн.	Своев-
ременная	выплата	з/п,	без	задержек.	Рабочая	форма.	
Стабильная	работа.	Есть	возможность	проживания.	
063)0316995

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

•	 Дворник на	постоянную	работу	в	ТРЦ	Глобал.	Спецо-
дежда	предоставляется.	Срочно!	Г/р	2/2	дня	095)4566856

•	 Для роботи	в	Києві	вахтовим	методом	потрібні	опе-
ратори	БСУ	з	досвідом	роботи,	вахта	15/15,	оплата	500	
грн./день,	проживання	безкоштовно	0674088371

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

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

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

•	 Електрик потрібнен	на	роботу	в	компанію-	виробник	
обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	
Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	за-
лежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	(квартира).	
044)3312815Анна,(067)4692877Інна

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

•	 Електрогазозварник потрiбен	на	Житомирське	ПП	
Буд-Маш.	З/п	стабiльна,	своєчасна.	Адреса:	вул.	По-
кровська,	48	420756

•	 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	виро-
бами.	Досвід	роботи!	Терміново!	Нормований	г/р.	Бажано	
без	шкідливих	звичок.	Висока	з/п	(за	домовленістю).
Робота	в	м.	Житомир	096)9848439

•	 Електрозварювальник ручного	зварювання	ІІІ-	V	
розряду	потрібен	на	роботу	в	компанію-	виробник	об-
ладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	обл.,	
Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	за-
лежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	(квартира).	
044)3312815Анна,(067)4692877Інна

•	 Електромонтажники (вміння	читати	креслення,	
принципові	електросхеми).	Провідний	європейський	
виробник	ПрАТ	"ВЕНТС".	Гідні	умови	праці.	З/п:	від-
рядно-преміальна.	Офіційне	працевлаштування.	Хо-
лостякам	–	сприяння	в	поселенні.	Робота	в	м.	Боярка,	
ву	0444063626,(050)3868659

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

•	Запрошуємо	на	роботу	в	Харкові	фаХівців	
масажу	в	молодіжний	жіночий	колектив.	Зарп-
лата	від	2000	грн.	виплата	щодня.	іногороднім	
надаємо	житло.	беЗпечно	0996117179

•	 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	дере-
вообробне	підприємство	в	Малинський	р-н.	З/п	ста-
більна,	аванси.	Забезпечуємо	житлом	і	харчуванням.	
067)4914363ВікторІванович,(096)4559164На

•	 Инженер по	охране	труда	с	опытом	работы	срочно	
требуется	на	предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	
высокая	067)4125548,(066)1666972

•	 Инженер с	опытом	работы	на	металлообрабатывающее	
предприятие.	Г/р	нормированный.	З/п	достойная	
066)1666972,(067)4125548

•	ищем	женского	и	мужского	мастера	в	парик-
маХерскую	красуня,	оренда.	0633970879ольга

•	 Інженер-конструктор (механіка)	потрібен	на	роботу	в	
компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	
в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-
12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надається	
житло	(квартира).	067)4692877Інна,(044)3312815Анна

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

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

•	 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 срочно	требуются	на	работу	в	г.Киев.	Жи-
лье	предоставляем	и	трехразовое	питание	050)4505596

•	каменярі,	монолітники,	фасадники,	стропаль-
ники	(можливо	бригади)	на	роботу	у	м.	київ.	
досвід	роботи	обов'яЗково.	житло	надається.	
0444847189,	0444635465	0503342645,	0503562983

1. Робота 

1.1. Пропоную 

•	"G4S"	потрібні	оХоронники	на	ваХти	по	україні.	
графік:	15/15,	30/15,	Зміни	по	12	год.,	їжа,	житло,	
форма	(095)(097)(093)2261010

•	 Автомеханик с	опытом	работы	срочно	требуется	на	
производство.	З/п	высокая	066)1666972,(067)4125548

•	 Автомийник Робота	в	м.	Житомир,	вул.	Космонавтів,	
11а.	Г/р	і	з/п	обговорюються.	Офіційне	працевлашту-
вання.	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

•	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	пред-
оставляем.	067)4431999,(067)5673050

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

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

•	 Автослесарь срочно	требуется	на	СТО	(ул.	Чуднов-
ская,	104)	З/п	достойная	067)4104588

•	 Агенты в	офис	Требуются	ответственные	люди.	Ве-
дение	деловых	переговоров,	заключение	договоров.	
Гибкий	график.	Дополнительная	информация	по	

•	 Агенты по	продажам	требуются	в	оптовую	компанию.
Презентабельный	внешний	вид.Знание	ПК	на	уров-
не	пользователя.Достойный	доход.Карьерный	рост	
068)4990659

•	агрофірма	в	кегічівському	районі	Харківської	
області	Запрошує	робітників	на	Збір	овочів	
та	фруктів,	інші	сільгоспроботи.	Харчування	
та	проживання	Забеспечуємо.	подробиці	За	
тел.:	0503009445

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

•	 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

атП (Вахта По украине): краноВщики (дЭк), 
аВтокраноВщики (краз/камаз), слесари По 
кранам, Водители Погрузчика (телескоП) и 
IVeco (длинномер, кат.е), машинисты катка 
(Lutong) и ЭкскаВатора (борекс,Jcb). зП 7500-
12000грн./Вахта (15-20дн)+жилье 0672182601

атП (Вахта, україна): краніВники, аВтокран., 
слюсарі краніВ, Водії, машиністи. зП 7500-
12000грн./Вахта (15-20дн)+житло 0672182601

•	 Банщик срочно	требуется	на	постоянную	работу.	
Без	в/п.	О/р	необязателен,	обучаем.	Г/р	7/7	суток.	З/п	
достойная,	при	собеседовании.	096)5061963
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•	 Кассир срочно	требуется	на	постоянное	место	работы	
в	магазин	Сильпо	в	городе	Житомире.	График	работы	
и	зароботная	плата	договорные	093)7439137,(097)763
8729,(099)9439760

•	 Кассир срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	городе	Житомире.	График	работы	4	дневных	
смены/2	выходных/4	ночных	смены.	Зароботная	плата	
3500+чаевые+%	от	кассы	098)1712993Алена

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

•	 Кіпр, Ліван,	Туреччина!	Шоу-балети,	танцори,	офіці-
анти.	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

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

•	 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)7638729,(093)7439137

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

•	 К о н с т р у к т о р  с 	 о п ы т о м 	 р а б о т ы 	 н а	
металлообрабатывающее	 предприятие. 	 Г/р	
нормированный.	З/п	достойная	066)1666972,(067)4125548

•	 Консультант с	качества	требуется	на	постоянную	
работу	в	связи	с	открытием	нового	офиса.	Иногородним	
жильё	предоставляем.	З/п	сдельная	460260,(098)6044
988,(093)5532771

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

•	 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-
УКРАИНА.	Гарантируем	хорошие	условия	труда.	З/п	от	
6000грн.	Адрес:	г.	Житомир,	ул.	Баранова,	89.	E-mail:	
n.portugalova@oberbeton.com.ua	429054,(067)6415300На-
талия

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

•	 Крановщик на	автокран	Срочно!	Г/р	и	з/п	договорные.	
Подробности	оговариваются	при	встречи	097)7912897

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

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

•	 Лаборант 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	067)6415300Ната-
лия,429054

•	 Ливарники пластмас	потрібні.	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.	0444063626,(050)3868659

•	 Майстри з	підключення	інтернету	запрошується	у	
місто	Новоград-Волинський	ген.	підрядником	компанії	
Київстар.	Заробітна	плата	4000	грн.	+	премія,	графік	
роботи	гнучкий	067)4509259,(099)6179964Юлія

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

•	 Маляр для	роботи	з	кованими	виробами.	Досвід	ро-
боти!	Терміново!	Нормований	г/р.	Бажано	без	шкідли-
вих	звичок.	Висока	з/п	(за	домовленістю).Робота	в	м.	
Житомир	096)9848439

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

•	 Маляры срочно	требуются	на	постоянное	место	
работы	в	город	Киев.	График	работы	и	зароботная	плата	
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 маникюра-педикюра	срочно	требуется	в	са-
лон	красоты	(р-н	Автовокзала).	О/р	и	клиентская	база	
приветствуется.	Г/р	и	оплата	договорные	067)3071792

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

•	 Машиніст екскаватора	Терміново!	Графік	роботи,	за-
робітна	плата	та	всі	деталі	обговорюються	при	зустрічі	
097)7912897

•	 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

•	 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	пошуку	замовлень	на	швейне	
підприємство	(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	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 с	опытом	работы	требуется	на	пред-
приятие. 	 Г /р 	 нормированный. 	 З/п	 высокая	
066)1666972,(067)4125548

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

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

•	 Монтажник запрошується	у	місто	Новоград-Во-
линський	ген.	підрядником	компанії	Київстар.	Заро-
бітна	плата	4000	грн.	+	премія,	графік	роботи	гнучкий	
067)4509259,(099)6179964Юлія

•	 Монтажники металлопластиковых	окон	требуются	на	
постоянную	работу	в	связи	с	открытием	нового	офиса.	
Иногородним	жильё	предоставляем.	З/п	сдельная	460
260,(098)6044988,(093)5532771

•	 Муляри в	 м.	 Київ	 на	 монолітне	 житлове	 ви-
сотне	 будівництво.	 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,	слю-
сарі,	будівельники,	підсобники.	З/плата	від	20000	грн.	
залежно	від	вакансії	0505199917,	0986500707

•	 На довгострокову	роботу	потрібні	електрики,	40000-
60000	грн.	Проїзд	до	місця	роботи	оплачує	фірма.	Де-
тальна	інформація	за	тел.	0966468453,	0953155636

на	 роботу	 потрібний	 автокранівник	
0977912897	леонід

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

•	 Начальник виробництва	на	швейне	підприємство	
(пошиття	корплративного	одягу).	З/п	відрядно-премі-
альна.	Іногороднім	надаємо	житло.	Робота	в	м.	Київ	
(ст.м.	Контрактова	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.	Хо-
лостякам	–	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 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

•	 Официантки (-ты)	срочно	требуются	на	сезонную	
работу	в	Одесскую	область,	в	Затоку.	Работа	в	ресто-
ране	Афродита,	в	гостиннице.	Предоставляем	жилье	и	
питание	093)2728899Егор

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

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

•	 Официанты требуются	на	постоянную	работу	в	кафе	
Люцина.	Хорошие	условия	работы.	Высокая	оплата	
труда.	Отличный	график	работы	096)3627656

•	 Официанты требуются	на	постоянную	работу.	Все	
детали	при	собеседовании	050)3826521,(098)0702654

•	 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	проїзд	097)7103029

•	оформляємо	повний	пакет	документів	для	
працевлаштування	в	польші.	працюємо	відда-
лено	череЗ	мережу	інтернет	З	усіма	регіонами	
україни	0985409602
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•	 Охоронна фірма	запрошує	охоронців	на	роботу	з	
охорони	та	супроводу	вантажу	на	залізничній	дорозі.	
Режим	роботи:	відрядження,	зарплата	від	8	000,00	грн.	
Інформація	та	запис	на	співбесіду	з	понеділка	по	п'ятницю	
з	9.00	до	18.00	за	тел.:	0503902910

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

•	 Охоронники Работа	вахтовым	методом	(15/15,	20/10,	
месяц	и	болие).	З/п	от	180	до	350	грн/смена.	Прожива-
ние	бесплатно.	Обьекты	в	г.	Киев	и	Киевской	области,	
также	есть	и	в	Житомирской	обл	063)3040420,(063)23
32814,(097)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

•	 Охоронці (чол/жін)	в	охоронну	фірму	в	зв	язку	з	від-
криттям	нових	об	єктів.	Вахтовий	метод	роботи.	З/п	
від	3700грн	і	вище.	Місто	Житомир,	вул.Київська	81,	4	
поверх,	кабінет	409	066)0649362,(099)2951527,360537

•	 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 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

•	 Охоронці-вахтовики. Графік:	20/10,	15/15,	30/10.	З/п	
від	4000	грн/вахту.	Житло,	харчування	б/к.	0674697939	
0661246237,	0630329232

охоронці: киїВ, одеса, жашкіВ, чоП (15/15, 
20/10, 20/20). зміна 180-250 грн., ВиПлачується 
В кінці Вахти 0663608181, 0672327096

•	 Охрана объектов	от	застройщика.	Вахта	в	г.	Харькове.	
Можно	без	ОР.	Отличные	условия,	питание,	проживание,	
проезд	–	за	счет	компании.	ЗП	от	6500	грн	и	выше.	Со-
цпакет,	система	премий	0666184988

•	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	обмундиро-
ванием	и	экипировкой.	Предоставляется	обустроенное	
жилье	067)2421772,(067)4345494,(050)3355358

•	оХранник	на	склад(ваХта),	г.винница.	Зп	от	
5000	грн.	0936473534

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

•	 Охранник срочно	требуются	на	завод	в	г.Белая	Цер-
ковь.	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	охранную	фирму.	Вахтовый	метод	работы	
(оговаривается).	Рост	от	175	см.	Физически	здоровые.	
Без	судимости.	З/п	высокая.	Обеспечение	обмундиро-
ванием	и	экипировкой.	Предоставляется	обустроенное	
жилье.	067)2421772,(067)4345494,(050)3355358

•	 Охранники Мужчины,	женщины.	Вахта	по	Винницкой	
области.	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.	
Официальное	трудоустройство,	полный	соц.пакет	
067)4302467

•	 Охранники срочно	требуются	на	постоянное	мес-
то	работы	на	охрану	полей.	Вахтовый	метод	работы.	
Зароботная	плата	от	350грн/сутки.	Своевременные	
выплаты	зароботной	платы.	Официальное	трудоустрой-
ство,	полный	соц.пакет	067)4302467

•	 Пекар по	приготуванню	піцци	терміново	потрібен	на	
постійне	місце	роботи	в	магазин	Сільпо	в	місті	Житомирі.	
Графік	роботи	та	заробітня	плата	договірні	099)943976
0,(097)7638729,(093)7439137

•	 Пекарь-кондитер срочно	требуется	в	кофейню	(центр	
города).	Г/р	посменный.	З/п	от	4000	грн	068)8438889

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

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

•	 Плавильники металу	та	сплавів	потрIбнi	на	постiйну	
роботу	в	ПП	Буд-Маш.	З/п	стабiльна.	Адреса:	вул.По-
кровська,48	420756

•	 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(про
раб),(067)3272177(гл.энер

•	 Плиточники срочно	требуются	на	работу	в	г.Киев.	Жи-
лье	предоставляем	и	трехразовое	питание	050)4505596

•	 Плотник срочно	требуется	на	работу	в	г.Киев.	Жилье	
предоставляем	и	трехразовое	питание	050)4505596

•	 Повар (3	чел.)	срочно	требуются	на	постоянную	работу	
в	кафе	с.Сингуры.	О/р	приветствуется.	Хорошие	условия	
работы.	З/п	от	5000грн	067)4121009

•	 Повар срочно	требуется	на	постоянную	работу	в	кафе	
Каир.	О/р	желателен.	Г/р	нормированный.	З/п	договор-
ная	067)2948342

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

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

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

•	 Повара на	постоянную	работу	в	ресторан.	Г/р	4/2,	
смены	по	12	часов	(дневные,	ночные).	З/п	от	8500	
до	10000	грн.	Иногородним	предоставляется	жилье!	
093)5292123Наталья,(063)5680890Вадим

•	 Подсобники, специалисты-общестроители	пригла-
шаются	для	работы	в	строительной	сфере.	Вахта	5,	10,	
15,	20,	30	дней.	Обучение.	Проживание,	питание.	Зп	11	
000грн.	Объекты	в	г.	Харькове	0959113640

•	 Подсобные рабочие	(разнорабочие)	срочно	требу-
ются	в	цех	по	деревообработке.	На	постоянную	рабо-
ту	в	Житомирской	обл.	Народический	р-н.	Хорошие	
условия	работы.	Жилье	предоставляем.	З/п	высокая.	
096)7206032Николай

•	 Подсобные рабочие	срочно	требуются	на	постоян-
ное	место	работы	в	г.Киев	в	строительную	компанию.	
Зароботная	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

•	 Поклейщик кромки	(ученик)	требуются	мебельному	
производству	в	г.КИЕВ.	З/п:	7000	грн.	Своевременная	
выплата	з/п,	без	задержек.	Рабочая	форма.	Стабильная	
работа.	Есть	возможность	проживания.	063)0316995

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

•	 Полировщик в	цех	по	обработке	гранита	на	постоянное	
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

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

•	 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

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

•	 Порезчик требуется	мебельному	производству	в	
г.КИЕВ.	З/п:	7750	грн.	Своевременная	выплата	з/п,	
без	задержек.	Рабочая	форма.	Стабильная	работа.	Есть	
возможность	проживания.	063)0316995

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

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

•	 Посудомойщица (-ик)	срочно	требуется	на	посто-
янную	работу	в	кафе	Афродита.	Г/р	нормированный.	
З/п	договорная.	Хорошие	условия	работы	067)2948342

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	виготовлення	бетонних	виробів	та	
заборів,	тротуарної	плитки.	З/п:	4500-7000	грн	Робота	в	
м.	Житомир,	вул.	Параджанова.	Деталі	обговорюються	
067)4727718

•	 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

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

•	 Працівники різних	спеціальностей	на	підприємство	
в	м.	Обухів,	Київська	обл.	Можлива	робота	вахтовим	
методом.	Виплата	з/п	без	затримки	2	рази	на	місяць.	
Надаємо	місце	для	проживання	093)5421719,(067)842
6544,(045)7250532

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

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

1. Нежитлова будівля лазні, ганку, заг. пл. 108.00 кв.м, за адресою: Житомир-
ська обл., м. Новоград-Волинський, вул. Герцена,46.Дата торгів: 06.09.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №232797;

2. Житловий буд., заг. пл. - 44,7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., Хорошів-
ський р-н, смт. Нова Борова, вул. Іршанська, 34.Дата торгів: 08.09.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №226090;

3. Комплекс нежитлових будівель заг. пл. 917,6 кв.м., за адресою: Житомирська 
обл., м. Баранівка, вул. Першотравенська,16-а та зем. ділянки кад.№1820600000:01:00
4:1227,1820600000:01:004:1226, 1820600000:01:004:1209.Дата торгів: 08.09.2017 09:00. Дод.
інформація: https://setam.net.ua. Лот №231058;

4. Житл. буд. заг.пл. 203.9 кв.м. та земельна ділянка кад.№1810136600:01:005:0012, 
пл. 0.0506 га, за адресою: м. Житомир, вул. Руданська,36. Дата торгів: 08.09.2017 09:00. 
Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №233581 (уцінено лот № 224421);

5. Земельна ділянка кадастровий №1822081200:03:001:0470, пл.0.1340 га, за адресою: 
Житомирський р-н, с. Вереси, бригада Смоківка, ділянка №242. Дата торгів: 11.09.2017 
09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №233580 (уцінено лот № 224396);

6. Квартира заг. пл.49.7 кв.м., за адресою: Житомирська обл., смт. Ємільчине, 
вул. Військова,8 кв.37. Дата торгів: 11.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.
net.ua. Лот №233810;

7. Цілісний майновий комплекс заг. пл. 10644.8 кв.м. та обладнання до нього 
в кількості 265 одиниць, за адресою: Житомирська обл., м.Бердичів, вул. Житомир-
ська,82. Дата торгів: 11.09.2017 09:00. Дод.інформація: https://setam.net.ua. Лот №233841 
(уцінено лот № 224727).

ОБ’ЯВА
02 серпня 2017 р. на зборах чорнобильських організацій було прийнято рішення 

про створення Координаційної ради Чорнобильських організацій. Обрано робочу 
групу по підготовці установчих  зборів щодо створення Координаційної ради.

Під час засідання було прийнято рішення щодо прийому заяв для участі в уста-
новчих зборах.

Документи прийматимуться з 10.00 до 17.00 за адресою: м. Житомир,  
вул. В.Бердичівська, 23 (благодійний фонд «Дзвони Чорнобиля»). Термін подачі до-
кументів – до 01 вересня  2017р.

Телефон для довідок: (098) 344-90-96, (050) 764-26-70 (Ковальчук Олександр 
Олексійович)

Перелік документів:
1. Заява довільної форми 
2. Біографічна довідка голови організації (із зазначенням його прізвища, імені, 

по-батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадського суспільства, кон-
тактної інформації)з погодженням на обробку персональних даних;

3. Копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємства або організації та 
витяг зі Статуту (положення) щодо цілей і завдань його діяльності

4. Інформація про діяльність інституту громадського суспільства (відомості про 
проведенні заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, по-
дання обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань реалізації державної політики 
у відповідній сфері) за останній рік.

5. Відомості про місцезнаходження та адресу, номер контактного телефону.
Від громадської організації може бути обрано не більше ніж по одному представ-

нику-делегату для участі в установчих зборах. Рішення установчих зборів оформля-
ється протоколом.
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•	 Прибиральники для	роботи	в	торгівельний	цент	по-
близу	Житнього	ринку.	Заробітня	плата	стабільна.	Спец.	
одяг	надаємо	097)6192859

•	 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	в	кондитерскую.	посменный	гра-
фик	4/4.	время	работы	с	8:30	до	21:00.	З/п	от	
3500	грн.	0673775913

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

•	 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	в	кофейню	(центр	
города).	Г/р	посменный.	З/п	от	4000грн	068)8438889

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

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

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

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

•	 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

•	 Продавцы в	киоски	на	остановках.	Г/р	2/2	недели.	
Зарплата	230	-300	грн/день.	Иногородним	предоставляем	
жилье.	Работа	в	г.Киев	067)8963182

•	 Продавцы в	продуктовый	магазин.	Г/р	2/2	недели.	
Зарплата	320	-350	грн/день.	Иногородним	предоставляем	
жилье.	Работа	в	г.	Киев	067)8963182

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

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

•	 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'	язальниця.	З/п	до	5000	грн.	Робота!	У	звязку	
з	розширенням	в-ва	(шкарпетки)	терміново	проводиться	
набір	співробітників.	Д/р	необовязковий.	Навчаємо.	
093)1341064

•	 Работа Монтер	залізничних	колій	терміново	потрібно	
(2	чол.)	на	роботу	в	м	Бердичів.	Бажано	з	вод.	правами	
кат.В.	Д/р	необов'язковий.	Підвіз	до	місця	роботи	за	
рахунок	роботодавця.	Навчання	надаємо.	Хороші	умови	
роботи.	Дохід	високий	067)4510129

•	 Работа Оператор	токарних	станків	з	ЧПУ	ІV-	V	роз-
ряду	в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	
Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	
(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надаєть-
ся	житло	(квартира).	044)3312815Анна,,(067)4692877Інна

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

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

•	 Работа Работники	на	птицефабрику	срочно	требуют-
ся	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	
роботу	на	м’ясопереробний	завод	ІНКО-ФУД	БЕРДИ-
ЧІВ.	Житлом	забезпечуємо.	Адреса:	м.	Бердичів,	вул.	
Білопільська,	131	або	за	тел.:095)2830003,(041)4345854

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

•	 Работа Требуются	сотрудники	для	сбора	ягод.	Работа	
в	Днепропетровской	области.	Питанием	и	проживанием	
обезпечиваем.	Заработная	плата-	сдельная	от	5000	до	
10000	грн	067)2492930,(099)0557623

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

•	 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

•	 Работники (-цы)	требуются	на	предприятие	для	те-
кущих	ремонтов	помещения	и	оборудования.	Работа	
постоянная.	Соц.пакет.	З/п	5000грн	097)3219064

•	 Работница (-ик)	в	тепличный	комплекс	в	г.	Киев	для	
на	сбора,	сортировки,	фасовки	продукции.	Требования:	
физ.	здоровые	,аккуратные.	Предоставляется	бесплат-
ное	общежитие,	график	работы	5-дневка,	смена	8ч.,	З/П	
4000	грн	+	премии.	093)6657434Надежда

•	 Работница (-ик)	в	частное	домашнее	хозяйство.	Приго-
товление	пищи,	уборка,	уход	за	домашними	животными,	
огородом.	Все	детали	при	собеседовании	067)9114222

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

•	 Рабочий (фасады	и	накладки	МДФ)	срочно	требу-
ется	на	мебельное	производство.	Г/р	5-ти	дневка.	Вся	
детальная	информация	по	телефонам	427600,(093)99
83166,(067)4123950

•	 Разнорабочие Г/р	24/48	часа.	Физическая	работа.	
Хорошие	условия	работы.	Умеющие	и	желающие	ра-
ботать!	097)9560608Алексей

•	 Разнорабочие срочно	требуется	на	постоянное	место	
работы.	Хорошие	условия	труда.	Высокая	и	своевремен-
ная	выплата	з/п.	Инагородним	предоставляем	жилье.	По-
двоз	к	месту	работы	за	счет	работодателя.	097)4701101

•	 Разнорабочие срочно	требуются	в	строительную	
фирму	Скайтаун.	Житомирская	область.	Жильё	пред-
оставляется.	З/п	6000грн	050)0500020

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

•	 Разнорабочие требуются	мебельному	производству	в	
г.КИЕВ.	З/п:	6900	грн.	Своевременная	выплата	з/п,	без	
задержек.	Рабочая	форма.	Стабильная	работа.	Есть	
возможность	проживания.	063)0316995

•	 Рамник (4	людини)	потрібні	на	деревообробне	під-
приємство	в	Малинський	р-н.	З/п	стабільна,	аванси.	
Забезпечуємо	житлом	і	харчуванням.	096)4559164Нат
алья,(067)4914363ВікторІва

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

•	 Раскройщик на	швейное	производство	на	постоянное	
место	работы.	(з/п	от	3200грн).	Г/р	с	8.00-17.00	050)383
8801,(093)9048748,(096)5548178

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

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

•	 Різноробочі (підготовка	деревини,	перевантажен-
ня,	фасування	деревного	вугілля,	інші	роботи	на	ву-
гіллевипалювальній	ділянці)	потрібні	виробництву	в	
Рівненській	області.	Вахтовий	метод	-	21-30	календарних	
днів.	Харчування	та	проживання	забезпечує	підприємст	
050)4414946,(068)7167177

•	 Різноробочі в	 місто	 Чуднів.	 Часткова	 зайня-
тість	(	оплата	погодинно).	Можлива	робота	для	сту-
дентів,	досвід	роботи	не	обовязковий.	Всі	деталі	по	
тел.:067)5053385Віктор

•	 Різноробочі для	благоустрою	території.	Без	шкідливих	
звичок,	активні,	цілеспрямовані.	Заробітна	плата	від	
5000	грн.	Детальна	інформація	за	тел.:097)5635459,(0
99)6583332ІлляВасильо

•	 Різноробочі на	будівництво	в	м.	Київ.	Житло	надаєть-
ся.	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)
6362655,(044)5946763,(093)4975808

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

•	 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

•	 Робота за	кордоном	Хочеш	гідну	зарплату?	Ви-
хід	є	-	РОБОТА	В	ПОЛЬЩІ!	від	Міжнародної	кадро-
вої	агенції	WorkinPL	(Ліц.Мінсоцпол.	Укр.	№637	від	
09.06.2016р.)	Візова	підтримка,	вакансії,	кредитуємо	
Ваш	виїзд!	м.	Житомир,	вул.	Пушкінська,	44,	оф.	202	
096)6747726,(063)7234320,555008

•	 Робота у	відрядженні:	будівельники,	збір	мали-
ни,	огірків,	помідорів,	на	овочебазах,	в	теплицях,	
м'ясокомбінатах,	наявність	закордонного	паспорту,	ві-
зова	підтримка	0507325315;	0968708768

•	 Робота у	Києві	від	прямого	роботодавця!	Потрібні	
прибиральники	на	різні	об'єкти	по	Київу!	ЗП	від	5000	
грн.	в	міс!	Житло	від	1300	грн/мес,	вираховуємо	із	ЗП.	
0969620681	0633066238,	0991226342

•	 Робота, Польща:	зварювальники,	електрики,	будівель-
ники,	різнороби,	швеї,	покоївки.	З/П	від	12000	грн.,rabota-
europa.com.ua	0689595705

•	 Садовник в	часный	дом	на	постоянное	место	работы.	
Зароботная	плата	по	собеседованию	(в	зависимости	
от	выполненной	работы).	Хорошие	условия	работы	
067)9114222Олег

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

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

•	 Сверловщик требуются	мебельному	производству	в	
г.КИЕВ.	З/п:	7000	грн.	Своевременная	выплата	з/п,	без	
задержек.	Рабочая	форма.	Стабильная	работа.	Есть	
возможность	проживания.	063)0316995

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

•	 Складальник виробів	Заробітна	плата	своєчасна,	від	
4000	грн	Можливий	підвіз	автобусом	336952,(067)411
7631,(067)4117632

•	 Слесарь срочно	требуется	на	производство.	Г/р	
нормированный.	З/п	высокая	066)1666972,(067)4125548

Головне територіальне управління юстиції 
у Житомирській області оголошує конкурс на заміщення 

вакантних посад державної служби категорій "В" 
в Богунському відділі державної виконавчої служби міста Житомир Головного терито-
ріального управління юстиції у Житомирській області, а саме: головного державного 
виконавця, старшого державного виконавця, державного виконавця. 

Прийом документів здійснюється – за адресою: м. Житомир, майдан Соборний, 
1, кабінет №324 в період з 08 серпня по 22 серпня 2017 року.

Перелік документів:
1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України "Про очищення 
влади", та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Електронна та на паперових носіях декларація особи, уповноваженої на вико-

нання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.

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

детального плану території

З «09» серпня по «15» серпня 2017 р. в приміщенні Оліївської сільської ради при-
ймались пропозиції та зауваження щодо детального плану території «Коригування 
генерального плану дачного масиву на території "Облплемоб'єднання", хутір "Дальній" 
в с. Оліївка, Житомирського району». Зауважень та пропозицій від громадськості не 
надходило. Детальний план території рекомендовано до затвердження.

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

детального плану території

з "09" серпня по "15" серпня 2017р.в приміщенні Оліївської сільської 
ради приймались пропозиції та зауваження щодо детального плану 
території  "Розміщення ділянок малоповерхової житлової забудови по 
вул. Вишпільська в с. Оліїївка, Житомирського району". Зауважень та 
пропозицій від громадськості не надходило. Детальний план території 
рекомендовано до затвердження.
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•	 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

•	 Технолог с	 опытом	 работы	 требуется	 на	
металлообрабатывающее	 предприятие. 	 Г/р	
нормированный.	З/п	достойная	066)1666972,(067)4125548

•	 Токар ІІІ-	V	розряду	потрібен	на	роботу	в	компанію-	ви-
робник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	в	Київській	
обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-12000	грн.,	в	
залежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	(квартира).	
044)3312815Анна,(067)4692877Інна

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

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

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

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

•	 Торговый представитель	с	личным	авто	срочно	требу-
ется	на	постоянную	работу.	Оптовая	торговля	кондитер-
скими	изделиями.	Порядочность,	коммуникабельность,	
умение	работать	в	команде.	З/п	при	собеседовании	
063)6889438ОлегЛеонидович

требуются охранники, для работы ВахтоВым 
7/7; 15/15 методом работы. официальное 
оформление, Питание, ПрожиВания на 
объекте, зП от 4000 до 9000. т. 044 5013021; 
0675514380 0674045368 Владимир николаеВич

•	требуются	реЗщицы	шампиньона.	предостав-
ляется	жилье	(куХня,	горячая	вода,	душ).	жела-
тельно	семейная	пара,	женщины.	Зарплата	ми-
нимум	4000	грн.	киевская	обл.	0674021486	ирина

•	 Требуются строительной	компании	в	Киеве:	фасад-
чики,	сварщики,	кровельщики,	плиточники,	маляры,	
специалисты	по	бетонированию	полов,	прорабы	с	опытом	
работы	0960853757

•	требуются	уборщики	в	г.киев!	работа	посмен-
ная,	смены	дневные	и	ночные	(на	выбор),	по-
мощь	с	жильем.	предоставляется	спецодежда.	
оплата	проеЗда	до	киева.	З/п	5000-8000	грн./ме-
сяц.	очень	много	объектов!	Звоните!	0675268435

•	 Уборщики (-цы)	в	ТРЦ	на	объекты	г.	Киева.	Г/р	
посменный,	возможен	вахтовый	метод.	Высокая	стабиль-
ная	оплата	от	5000грн	и	выше	(аванс).	Жителям	регионов	
возврат	проезда	и	помощь	с	жильем	073)0307424,(067)5
268435,(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

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

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

•	 Упаковщик требуется	мебельному	производству	в	
г.КИЕВ.	З/п:	7000	грн.	Своевременная	выплата	з/п,	без	
задержек.	Рабочая	форма.	Стабильная	работа.	Есть	воз-
можность	проживания.	063)0316995

•	 Ученики фрезеровщика	требуются	мебельному	произ-
водству	в	г.КИЕВ.	З/п:	7000	грн.	Своевременная	выплата	
з/п,	без	задержек.	Рабочая	форма.	Стабильная	работа.	
Есть	возможность	проживания.	063)0316995

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

•	 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

•	 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

•	 Фрезеровщик камня.	З/п	8000	грн	(ставка	+	выработка).	
Цех	находится	в	с.Сингуры	(15	мин	от	Музыкалки)	Обу-
чаем.	Требования:	дисциплаина,	исполнительность	
067)3408656ЮрийСтаниславович

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

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

•	 Фрезерувальники ІІІ-	V	розряду	потрібні	на	роботу	в	
компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	Робота	
в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	(4000-
12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надається	житло	
(квартира)	067)4692877Інна,(044)3312815Анна

•	 Швачки на	підприємство.	Офіційне	працевлаштування,	
повний	соц.пакет.	Р-н	Мальованка.	Іногороднім	надається	
гуртожиток.	З/п	висока	418693,(067)4122598

•	 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

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

•	 Швея 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 требуется	на	работу	в	салон.	О/р	желателен.	По-
шив	и	продажа.	Желание	работать	и	креативность	при-
ветствуется.	Г/р-	сб	и	вс	обязательно	рабочии,	на	буднях	
2	выходных.	З/п	-	договорная.	Хорошие	условия	работы.	
Дружеский	коллектив	067)1743000

•	 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	

•	 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

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

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

•	 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

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

•	продам	3-Х	ком.кв.,	9/10	этажей,	69,8м/45м/9м,	
г.житомир,	р-н	вокЗала,	ул.гоголевская.	цена	
770	000	грн.	0631814819

2.7. Продам будинки в місті 

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

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,	Закарпатская	
обл.,	г.свалява,	ул.быстрянская,	142,	общая	
197,7	м,	жилая	115	м,	комнат	3,	кирпич.	цена	1	
424	871	грн.	0992910755

•	продам	2-Х	этажный	дом,	Закарпатская	обл.,	
береговский	р-н,	с.свобода,	ул.мира.	цена	906	
736	грн.	0971102192

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

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!

•	 Слесарь-ремонтник срочно	 требуется	 на	
предприятие.	 Г/р	 нормированный.	 З/п	 высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	 Слесарь-сборщик срочно	 требуется	 на	 пред-
приятие. 	 Г /р 	 нормированный. 	 З/п	 высокая	
066)1666972,(067)4125548

•	 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

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

•	 Слюсар з	мехоноскладальних	робіт	потрібнен	на	ро-
боту	в	компанію-	виробник	обладнання	ТМ	GRANTECH.	
Робота	в	Київській	обл.,	Васильківський	р-н.	З/п	ставка	
(4000-12000	грн.,	в	залежності	від	кваліфікації).	Надаєть-
ся	житло	(квартира).	067)4692877Інна,(044)3312815Анна

•	 Слюсар механоскладальних	робіт.	З/п	своєчасна,	
стабiльна.	Адреса:	вул.Покровська,	48	420756

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

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

•	 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

•	 Строители набираются	на	вахту	в	Харьков.	Одиночки	
или	бригады	до	3-х	чел.	10-ти	час	раб.	день,	ЗП	от	9	
500грн,	выплаты	поэтапно.	Хорошие	условия	проживания.	
Выдаем	спецовку,	инструмент	0679083730

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

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.

27 серпня о 15.00 в приміщенні євангельської церкви християн-баптис-
тів (колишня лютеранська - євангелічна кірха) за адресою вул.Коцюбин-
ського, 5. м.Житомир відбудуться збори етнічних німців Житомирської 
області. На зборах будуть обирати делегатів на 6 з'їзд німців України. 

Запрошуються особи німецького походження які мають відповідні 
підтверджуючи документи. Телефон для довідки: 0964 6666 82
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2.9. Продам Частина будинку 

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

2.10. Продам Дачі 

•	продам	дачу,	івано-франківська	обл.,	косов-
ський	р-н,	с.уторопи,	присілок	лісок.	ціна	388	
601	грн.	0964791322

2.11. Продам Ділянки в місті 

•	продам	или	сдам	в	аренду	Земельный	учас-
ток	2	га,	черноЗем,	окраина	житомира	(р-н	
Химволокно).	0673911769

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

•	продам	участок	под	жилую	Застройку,	жи-
томирский	р-н,	с.солнечное.	цена	181	347	грн.	
0674127949

2.16. Здам в оренду 

•	Здам	або	обміняю	на	квартиру	в	місті,	або	
продам	будинок	в	с.левків.	поруч	центр,	ліс,	
річка.42	сот.	Землі.	ціна	договірна.	0673911769

•	Здам	в	оренду	або	обміняю	на	квартиру	в	
місті,	або	продам	будинок	в	с.клітчин.	літ-
ня	куХня,	баня,	євроремонт,	33	сот.	Землі.	всі	
умови	проживання.	ціна	договірна.	0673911769

•	Здаю	подобово	1-кім.кв.	гаряча	вода,	кабель-
не	тб.	р-н	автовокЗалу.	0977228822,0665711000

•	подобово	2-Х	кім.	кв.	VIP-класу,	євроремонт,	в	
центрі	міста,	250грн/доба.	виписую	документи.	
0665711000,0977228822

3. авто 

3.2. автомобілі. Продам 

•	внедорожник/кроссовер	Hummer	H2,	2003	г.в.,	
черный,	6	л,	145	тыс.км.	г.Херсон.	цена	683	300	
грн.	торг.	обмен	0675526477

•	минивэн	renault	Grand	ScenIc,	2013	г.в.,	
серебряный,	1.5	л,	200	тыс.км.	г.житомир.	цена	
277	912	грн.	обмен	0937668478

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 

•	комбайни	ЗерноЗбиральні,	прес-підбирачі,	
комбайни	картоплеЗбиральні	іноЗемного	
в-ва,	трактори	мтЗ-80,	-82,	т-25,	доставка	
0508462159,0986306600

•	комбайни	картоплеЗбиральні	"анна",	прес-

підбирачі	ріЗниХ	марок,	трактори	т-25,	т-82,	
плуги	оборотні,	 інша	с/г	теХніка,	польща	
0974742211,	0974742272

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

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

•	оригінальні	Запчастини	для	китайськиХ	мі-
ні-тракторів	та	двигунів	"donG	FenG",	"Foton",	
"XInGtaI",	дтЗ	та	інші.	www.GoaGro.com.ua,	
0982234884,0993734884

•	прес-підбирачі,	комбайни	ЗерноЗбиральні,	
бурякоЗбиральні,	картоплеЗбиральні	та	ін.,	
можлива	доставка,	часткове	кредитування.
(050)9242613;	www.ruSteXno.com.ua,	ruSteXno@
maIl.ru	0505158585,	0679040066

•	 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

•	 Трактор "Джон	Дір-6910",	140к.с.,	2000р,	комбайн	
"Джон	Дір-1032",	жатка	2,8м;	плуги	оборотні	3-5-корпусні;	
жатки	кукурудзяні,	4-8	рядні;	комбайн	картоплезби-
ральний,	1-рядний	"Салето",	2000р,	обприскувач,	900л	
0973850784,	0975847243

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 

•	бригада	дівчат	викон.малярні	роботи	ріЗної	
склад.,декор.штукатурка,	утепл.буд,	короїд,	
байрамікс.	0633571633,0982599951Зоя.

•	строительство	 деревянныХ	 домов,	 бе-
седки,	садовая	мебель.	всё	для	обработ-
ки	 дерева.	 офис-магаЗин	 "деревянный	
двор",	ул.	космонавтов,	11	www.domoy.In.ua	
0678318425,0667373030

4.3. інструмент будівельний. Продам 

•	ленточные	пилы	–	продажа	новыХ,	ремонт	
старыХ	(сварка,	Заточка,	раЗводка).	гарантия	
качества.	ул.	баранова,	60.	0962461677

4.22. столярні вироби, пиломатеріали. 
Продам 

•	купуємо	пиломатеріали	обріЗні	та	необріЗні,	
ХвойниХ	і	ріЗнолистниХ	порід.	0673911769

•	продается	доска	пола	суХая	строганая	в	
шпунт,	блокХаус,	фальш-брус,	вагонка;	доска	
обреЗная,	не	обреЗная	строительная;	стро-
пила;	балки,	штаХетник,	монтажная	рейка	и	
дровяные	отХоды	с	пилорамы.	доставка	на	
дом.	0673911769

4.39. опалювальне обладнання. Продам 
•	 Економне опалення.	Тепло	за	20	коп/год.	Економія	до	
70%	на	опаленні!	Економні	ел/радіатори,	керам.	панелі.	
Вир.	Україна	0675236614

•	 Електрорадіатори Sun	Wind	від	виробника.	Затрати	
електроенергії	-	20	вт/м2.	Служать	15	років.	Гарантія	2	
роки.	6	секцій-0,8кВт	на	10м2,	8	секцій-1кВт	на	15м2,	10	
секцій-1,3кВт	до	20	м2,	http://sun-wind.in.ua	0667105867,	
0970890975

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

6. ПослуГи 

6.7. вантажоперевезення. спецтехніка 
•	 Будь які	вантажні	перевезення	від	100	кг	та	понад	
3	т	на	північ,	південь,	захід,	схід	та	центр	України.	
0686833657,0994033048

•	гідромотори,	гідронасоси,	гідророЗподіль-
ники,	гідроциліндри	та	багато	іншого.	продаж	
та	ремонт	гідравліки,	100%	якість.	гарантія	12	
місяців.	e-мaIl:	GIdroStan@ukr.net	0660713797

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

консультація та доПомога на Відстані В 
складних сімейних обстаВинах, Вирішен-
ня шлюбних Відносин. доПомога В бізнесі, 
кар'єрі, особистому житті, на усПіх. доПомо-
жу ПоВернути кохану людину - збережу сі-
мейне Вогнище. ПостаВлю захист 0689389199

•	 Наркологічна клініка	"Доктор	Благо	Плюс"	в	Одесі	
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

8. РіЗНе 

8.1. Галантерея, одяг, взуття. Продам 
•	 Військовий одяг	і	взуття	усіх	країн	НАТО,	спецодяг,	
робочий	одяг,	мото	шкіра.	Широкий	асортимент,	камуф-
ляж:	Америки,	Англії,	Австрії,	Бельгії,	Німеччини,	Італії,	
Франції,	Чехії,	Швейцарії,	Голландії,	Сербії,	Польщі	і	т.д.	
voennaya-odezhda.com.ua	0503333611

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.	кова-
них	виробів	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 

Втрачене ПосВідчення серія б категорія 2 № 
053602 Від 23.06.2006р., Постраждалої чаес на 
ім`я лемешко наталія миколаїВна ВВажати 
недійсним

8.23. інше. Продам 

каталізатори Всіх ВидіВ, ВжиВані або ВідПра-
цьоВані, цілі і на Вагу, різних марок. фахоВа 
оцінка за хВилину часу. куПуємо дорого 
0672659482, 0500719557

8.24. інше. Куплю 
•	 Бурштинове намисто,	каміння	(янтар.бусы,	камни)	
жовте,	випущене	до	1991р.,	бивні,	зуби	кашалота,	мор-
жа,	нагород,	ікони,	самовари,	зброю,	техніку,	картини,	
статуетки,	срібло,	вази,	фотоап.,	книги	до	1917р.,	го-
динники.	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 відходи	соняшника	та	льону	(прілий,	битий,	
вологий),	фузу-осад	олії.	Продам	макуху	соняшника,	
піллети	паливні	0503233274,	Андрій

•	 Куплю електродвигуни,	редуктори,	тельфери,	насоси,	
лічильники	бензину	0972771728

•	 Куплю марки,	альбомы	для	марок,	а	также	другую	фи-
лателистическую	продукцию.	Куплю	монеты	и	бумажные	
деньги.	0637610940,0506389475

•	куплю	натуральні	янтарні	буси	від	500	до	
1500	грн.	За	1	грам,	коралові	буси.	а	також	
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,	
елеватори,	комплекси,	фабрики).	Будматеріали,	метал	
бв,	опт	0977317937,	0630281128

•	 Куплю старовиннi	мотоцикли	та	запчастини	до	них:	М	
72,	М	61,	М	62,	К	750,	Дніпро	12,	16,	БМВ,	Харлей,	ДКВ,	
ТІЗ,	АВО,	усi	моделi	з	ведучими	колясками.	Самовивiз	
0678874018,	0669663546

•	куплю	Холодильне	та	теХнологічне	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",	
самовивезення,	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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читай свіжий номер газети тутчитай свіжий номер газети тут

кафе
«Alyssum»

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

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

Ресторан
«Замковий»

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

Манти - 20 грн,
Лагман - 21 грн,

Люля-кебаб - 28,4 грн.

Стейк зі свинини з соусом
барбекю - 27 грн

46-03-04

Паб
«Файна кнайпа»

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

Кафе
«Тераса»

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

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

Вечері та обіди на всі смаки
Комплексні обіди

Ресторан
«Порцеляна»

пр-т Миру, 5
г/р з 10:00 до 22:00

25-97-61
55-07-73

(096) 982-37-11

Кафе
«Пантера»

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

42-60-86

Смачний шашлик, пиво.
Футбол на великому екрані.

Більярд

Кафе
«Танюша»

пр-т Миру, 5а
г/р з 10:00 до 1:00

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

Ресторан
«ArtBurger»

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

46-35-36

Кафе-бар
«Три Гуся»

вул. Київська, 9
г/р з 11:00 до 24:00

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

Кафе
«Таймир»

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

(063) 077-39-47

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

Піца
«Челентано»

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

43-86-46

Піца «Нова колекція»
від 29 грн

«Овочі гриль»

Піца
«Челентано»

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

42-21-00

«Пательня ”Баварська” з
смаженими ковбасками»

35 грн

«Пивна
ресторація
BeerЁza»

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

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

Кожен день борщ, деруни,
вареники, музика

Кафе
«Джерельце»

вул. Якіра, 23а
г/р з 10:00 до 24:00

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

24-38-49

Клуб друзів
«Yurish’s Pub»

вул. Київська, 108
г/р з 11:00

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

Кав’ярня
«+Кава»

вул. Київська, 16
г/р 24 години

41-35-15

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

в подарунок.
Найнижчі ціни на алкоголь

в місті Житомирі.
Бізнес-ланчі від 10 грн.

Кухмістерська
«Історія»

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

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

ОВЕН
Цього тижня вам 

знадобляться обереж-
ність і уважність. Робо-

ти буде дуже багато. Бажано не 
починати нічого нового.

ТЕЛЕЦЬ
Перед вами відкри-

ваються блискучі пер-
спективи, але з новими спра-
вами поспішати не потрібно. 
Не передбачається практично 
жодних перешкод.

БЛИЗНЮКИ
Період успіху, при-

бутку і здійснення дав-
ніх бажань. Цього тиж-

ня можете багато чого досягти 
і встигнути.

РАК
Ви д і л іть  з  ус і х 

справ головну й з 
усією властивою вам 

упертістю сконцентруйтеся 
на ній. Можлива розмова з ке-
рівництвом.

ЛЕВ
Постарайтеся при-

слухатися до вимог 
старших за віком і рангом, 
виключіть запізнення – і тоді 
справи підуть швидко і гладко.

ДІВА
Активний тиждень. 

Легко подолаєте пере-
шкоди, які час від часу 

виникатимуть перед вами. 
Зверніть увагу на нову інфор-
мацію.

ТЕРЕЗИ
Не  дозв ол я й т е 

спокусі збивати вас 
зі шляху праведного, бо мо-
жете стати об’єктом інтриг і 
пліток. Не повторюйте старих 
помилок.

СКОРПІОН
Фортуна, колеги і 

начальство будуть до 
вас прихильні. На вас очікують 
нові можливості.

СТРІЛЕЦЬ
Настав важливий 

період, який дозво-
лить розкрити свої професійні 
здібності та людські якості. По-
старайтеся бути максимально 
зосередженими.

КОЗЕРІГ
Гарний тиждень, на-

віть дрібні труднощі не 
зможуть зіпсувати вам 

настрою. Ваші успіхи прине-
суть вам моральне задоволення 
і впевненість в собі.

ВОДОЛІЙ
Відчуєте неабия-

кий приплив сил, які 
необхідно застосувати 

у творчих цілях. Можете по-
трапити в заплутану ситуацію.

РИБИ
Навчіться отримува-

ти позитивний досвід 
з життєвих труднощів. Якщо 
щось не вийшло з першого 
разу, підіть іншим шляхом.

Мілан – не тільки 
столиця регіону Лом-
бардія, але й діловий, 
фінансовий і модний 
центр усієї Італії. За 
багатовікове життя 
місто перенесло чимало 
важких випробувань у 
вигляді війн, руйнувань 
і реформ, які зробили 
його ще сильнішим і 
прекраснішим. 

●● Найвідоміший палац Міла-
на – палаццо Сербеллоні. Відомий 
він постояльцями: тут у 1796 році 

на цілих 3 місяці зупинялися На-
полеон з Жозефіною, в 1838-у – Мет-
терніх, а в 1859-у – інший Наполеон 
і Вітторіо-Емануеле II.

●● Будівля театру Ла Скала на 
головній площі міста настільки 
скромна і непомітна, що туристи 
часто приймають за світову оперну 
сцену галерею Вітторіо Емануеле, 
розташовану навпроти.

●● У трапезній церкви Санта-
Марія-делле-Граціє зберігається 
фреска Леонардо да Вінчі «Таємна 
вечеря». Під час II Світової війни, 
коли англійська авіація бомбарду-
вала Мілан, дах і три стіни відомої 
будівлі виявилися повністю зне-
сеними, залишилася стояти тіль-

ки та, на якій зробив свій розпис 
Леонардо. Це було справжнє диво, 
але через це тривалий час шедевр 
мокнув під дощем. Реставратори 
зуміли відновити фреску (повна 
реставрація тривала 21 рік!), але за-
раз вона, за словами знавців, тільки 
«бліда тінь початкового шедевру».

●● Кінна статуя короля Вітторіо-
Емануеле II на центральній площі 
міста примітна дивовижною чисто-
тою. Голуби, що вкривають площу і 
собор фактично суцільним шаром, 
не чіпають ані короля, ані навіть 
його коня: через пам’ятник, вияв-
ляється, пропущений невеликий 
струм, що відлякує птахів від на-
ціонального героя.

цікаві факти про мілан

Р



анабель: Створення
Жанр:  детектив, трилер, жахи
Містер і місіс Муллінс ще не встигли віді-

йти від страшної трагедії – втрати влас-
ної дочки. Глава - талановитий лялькар. 
Дух дочки часто відвідує пару. Одного 
разу дочка попросила тата дозволити їй 
оселитися в ляльці – прекрасній Аннабель. 
Так дівчинка завжди могла бути поруч з 
батьками. Щоб ще якось заповнити втрату, 
вони запрошують до свого будинку дівчаток 
з місцевого притулку разом з черницею для 
нагляду за ними. Але всі вони піддаються 
полюванню Аннабель. Дівчинка нікого не 
хоче бачити у своєму будинку.

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...
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