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РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8720 ВАКАНСІЙ

Шановні пошукачі, переконливо просимо: щоб не стати жертвою телефонного обману, не телефонуйте на 
платні номери з кодом 070 (700), 090 (900), а також на прямі короткі мобільні номери. Одна хвилина роз-
мови за таким номером може коштувати до 60 грн. Редакція не несе відповідальності, якщо ви зателефонува-
ли за номером, вказаним у вакансії, а автовідповідач запропонував передзвонити на номери з такими кодами!

УВАГА!  
ПИЛЬНУЙТЕ! 

76

МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

ТЕЛЕПРОГРАМА 

НОВИНИ ФУТБОЛУ

34

36

ВОДІЇ
Водії. Водії-далекобійники. Таксисти. 
Водії-експедитори.

АВТОСЕРВІС
Автомаляри. Автомеханіки. 
Автослюсарі. Автоелектрики. 
Агрегатники. Інжекторники. 
Механіки. Мотористи. Паливники. 
Ремонтники. Рихтувальники. Слюсарі. 
Шиномонтажники

ПРАЦІВНИКИ  
СКЛАДУ
Комірники. Пакувальники, 
фасувальники. Карщики. Водії 
штабелерів. Комплектувальники

ВАНТАЖНИКИ •  
РІЗНОРОБИ

СФЕРА ПОСЛУГ 
Метрдотелі. Швейцари. Покоївки. 
Прасувальники. Плямовивідниці. 
Консьєржі. Прибиральники. Двірники. 
Домашній сервіс. Домробітниці. 
Садівники. Гувернантки.

РОБОТА  
ЗА КОРДОНОМ
Візова підтримка. Консультації  
з працевлаштування. Консультації з 
еміграції. 

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС
Промоутери. Консультанти.  
Гардеробники. Диспетчери. 
Паркувальники. Танцівниці. Круп’є. 

НАВЧАННЯ 
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ

17

18

19

20

20

22

22

29

ГАРЯЧІ  
ПРОПОЗИЦІЇ

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
Асистенти директорів. Помічники 
керівників. Офіс-менеджери. 
Секретарі. Оператори ПК.

КУР’ЄРИ

МЕНЕДЖМЕНТ • 
МАРКЕТИНГ •  
РЕКЛАМА
Менеджери.  
Менеджери з реклами. Менеджери з 
продажу.  
Маркетологи.  
Рекламні агенти.   

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ 
ГАЛУЗЕЙ
Фінансово-юридична справа: 
Бухгалтери. Економісти. Аудитори. 
Фінансисти. Юристи.
Видавничо-поліграфічна справа:
Верстальники. Редактори. Коректори. 
Журналісти. Друкарі. Оператори 
поліграфічного обладнання. 
Шовкотрафаретники. 
Фахівці:
Програмування та IT-спеціалісти. 
Інженери. Архітектори. Вчителі. 
Вихователі. Логопеди.

МЕДИЦИНА •   
ФАРМАЦЕВТИКА
Лікарі. Зубні техніки. Стоматологи. 
Медичні сестри. Санітарки. 
Провізори. Фармацевти. 

КРАСА • ФІТНЕС •  
МАСАЖ
Візажисти. Майстри: з манікюру, 
педикюру. Перукарі. Косметологи. 
Фітнес-тренери.  
Масажисти.

8

10

10

11

11

11

10

ТОРГІВЛЯ
Товарознавці. Експедитори. 
Реалізатори. Мерчендайзери. 
Супервайзери. Торгові представники.

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
Продавці. Продавці-консультанти. 
Продавці-касири. Касири.

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • 
БАРИ
Кухарі. Кондитери. Пекарі. Бармени. 
Офіціанти. Хостес. Баристи.
Посудомийниці.  

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ • 
ШВАЧКИ
Конструктори одягу. Кравці.  
Майстри з пошиття одягу. Модельєри. 
Розкрійники. Шевці 

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
Столяри-верстатники. Маляри по 
дереву.  Майстри з перетягування 
меблів. Різальники по дереву. 
Монтажники-установники (по дереву). 
Пилорамники. Складальники. 

БУДІВНИЦТВО
Арматурники. Бетонники. Бригадири. 
Гіпсокартонники. Маляри. 
Монтажники. Муляри. Паркетники. 
Плиточники. Покрівельники. 
Сантехніки. Фасадники. Штукатури. 

РОБІТНИЧІ 
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Бульдозеристи. Електрики. 
Електромонтажники. Зварники. 
Слюсарі. Різальники. Столяри. Токарі. 
Теслярі. Шліфувальники. Сантехніки. 
Газоелектрозварники. Макетники. 
Шляховики

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
Інспектори охорони. Начальники 
служби безпеки. Чергові. Охоронці

12
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14

14

14

15

16

11

Телефон для роботодавців 537-3717, 451-4222. Останній термін прийому оголошень – П`ЯТНИЦЯ, 16:30

РЕКЛАМНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ
Адреса: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, 2/1 оф. 512.    

Тел. редакції: (044) 537-3717, (044) 451-4222, (097) 726-4343, (066) 726-4343, (093) 726-4343
e-mail: post@jobs.ua  Відділ реалізації 537-3718. 

www.jobs.ua      www.pro-robotu.ua        
Друк офсетний. Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», 04073,  

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 81854.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 15 500 прим) 

Читацька аудиторія 55 530
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації перереєстровано  

на КВ №24537-14477ПР від 04.09.2020 р.

Опубліковані тексти зберігаються в редакції на бланках протягом 14 днів, після чого знищуються. Претензії щодо якості опублікованих текстів, а також термінів їхньої публікації 
після знищення бланків не приймаються.За невихід Вашого рекламного оголошення (модульного, рядкового та ін.) у тижневику «Пропоную роботу» за вини редакції рекламодавець 
має право на розміщення безкоштовного рекламного оголошення тим же обсягом у наступному номері видання. Редакція залишає за собою право не публікувати матеріали, у 
тому числі рекламного змісту, якщо вони не відповідають інформаційній політиці видання і можуть негативно вплинути на його імідж. Редакція може не поділяти погляди авторів 

публікацій. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори публікацій. Редакція не несе відповідальності за якість послуг, що рекламуються, а також за неточність, недо-
стовірність чи некоректність інформації щодо предмету реклами. За зміст рекламних оголошень відповідальність несуть рекламодавці. Редакція залишає за собою право корегувати 
оголошення відповідно до чинного законодавства України. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» роботодавцям забо-

роняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами 
певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей...»

ВИХОДИТЬ ЩОПОНЕДІЛКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 22360

Головний редактор Ососкова Н.В.
Автор ідеї Ковріна Уяник Н.О.

Дата виходу у світ: 29.07.1996 р.
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РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS.UA

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
ПРИБИРАЛЬНИКИ (нічні зміни) в магазин. Бажано 
чоловіки. В магазин, ст.м «Почайна», ж/м Троєщи-
на. ГР гнучкий. З/п від 500 грн/зміна. Тел.: 063-359-
2684, 063-359-2641.  

КУХАР. ГР: 7/7. З/п 12000 грн за 15 змін. Компанія 
«Арт оф Кукінг» - національна компанія з виробництва 
заморожених продуктів харчування. м.Київ, пров. 
Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.  

АКТУАЛЬНА РОБОТА! АДМІНІСТРАТИВНО-КА-
ДРОВИЙ ПОМІЧНИК. Прийом вхідних дзвінків. 
Ведення ділових переговорів. Підбор персонала. 
Кар’єрний зріст. Дружній колектив. Дохід 18500 грн 
+ премія. Тел.: 067-780-1609, 097-321-4106. 
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
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РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS.UA

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА. 
Адміністративно-кадрова робота в офісі з людьми 
і документами. Можливий гнучкий графік. Високий 
дохід + премія. Тел.: 095-774-5410, 099-920-7096, 
Viber 067-812-2770.  

АКТУАЛЬНА РОБОТА! АДМІНІСТРАТИВНО-КА-
ДРОВИЙ ПОМІЧНИК. Прийом вхідних дзвінків. 
Ведення ділових переговорів. Підбор персонала. 
Кар’єрний зріст. Дружній колектив. Дохід 18500 грн 
+ премія. Тел.: 067-780-1609, 097-321-4106.  

АКТУАЛЬНО!!!! ЗМОЖУТЬ ВСІ!!!! В новий 
філіал потрібні співробітники з досвідом роботи 
бухгалтера, програміста, викладача. Навчання 
за рахунок керівництва. Кар’єрний зріст, премії, 
подорожі. Тел. 097-707-1087.  

АСИСТЕНТИ КЕРІВНИКА (КЕРІВНИКИ) по-
трібні в офіс в зв’язку з розширенням. Ведення 
ділових переговорів, підбір, управління та ор-
ганізація роботи з персоналом. Відкриття нових 
філіалів. Заробіток до 25000 грн. Тел. 095-500-
2388.  

РОБОТА Віддам роботу в хороші руки. Подробиці 
за тел./viber: 099-332-2866.  

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ

КУР’ЄРИ для рознесення рекламних газет по по-
штовим скринькам м.Києва. Можна без ДР. З/п до 
8000 грн. Тел.: (044) 587-8779, 063-335-5751, 098-
901-8180.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

КУР’ЄРИ

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ Терміново! Робота! В 
офіс і на виробництво. Місце роботи: Дарницька 

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕНЕДЖМЕНТ •  
МАРКЕТИНГ • РЕКЛАМА

(Ленінградська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-
237-9525.  
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ФАХІВЦІ, МЕДИЦИНА, КРАСА, ТОРГІВЛЯ

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Продукти харчуван-
ня. Адреса: вул.Туполєва, 16. Тел. 067-550-
7788.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ

ЛОГІСТ по негабаритним перевезенням в 
транспортну компанію. Підбір завантажень для 
особистого транспорту. Тел. 067-505-9118.  

АСИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА запрошуємо в сто-
матологію в р-ні ст.м «Нивки». Інтернів не беремо. 
Тел.: (044) 362-2022, 097-810-7770.  

МЕДСЕСТРА із середньою медичною освітою. 
Обов’язки: міряти температуру. Робота з 7.00 до 
19.00 по змінах (1/1 або 2/2). Київський вітамінний 
завод. Офіційне працевлаштування. Тел.: (044) 
461-0336, 098-978-1267.  

ПОТРІБНІ МАСАЖИСТИ. З/п висока. Іногороднім 
надаємо житло. Можливо без ДР. Навчаємо. Гнучкий 
графік. Строго без інтиму. Салон ERGO STUDIO. вул. Кня-
жий Затон, 9. Запис на співбесіду за тел. 098-888-6632.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ТОРГІВЛЯ
ЕКСПЕДИТОРА запрошує торгово-виробни-
ча компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 
6-денка. Наявність актуального військового 
квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. 
Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035, резюме 
відправляти: Nataliia.drashko@bayaderagroup.
com  

КАСИРИ-ПРОДАВЦІ у зв’язку з відкрит-

тям нових продуктових магазинів «КОЛО». 
Графік: 3/3 або часткова зайнятість. З/п 
11500 грн (виплата два рази на місяць). 
Тел.: 066-003-2571, 066-007-7019, 068-165-
7209.  

КАСИРІВ запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR. 
Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів 
вашого оператора).  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕДИЦИНА • 
ФАРМАЦЕВТИКА

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

КРАСА • ФІТНЕС • 
МАСАЖ
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ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ • КАСИРИ

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
КАСИР в мінімаркет. Троєщина, вул. Бальзака, 63-
Б. Тел. 067-550-7788.  

КАСИРИ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. 
Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий 
одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована 
з/п. Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-
9265.  

КАСИРИ/ПРОДАВЦI. Пiдробiток/робота. Швид-
кий розрахунок. Тел. 096-110-0320.  

КАСИРИ-ПРОДАВЦІ потрібні в тютюнові кіоски. 
ГР: 7.00-21.00, тиждень/тиждень. З/п 12600 грн 
на місяць. Тел.: 050-358-2533, 050-385-0343, 096-
610-5919, 063-194-6000.  

ПРОДАВЕЦЬ в торговий павільйон, пенсійного 
віку, продукти харчування, 15 робочих днів. З/п 
4000 грн. Тел.: 095-901-9020, 063-756-3806.  

ПРОДАВЦІ КВІТІВ (ФЛОРИСТИ) терміново по-
трібні на роботу в р-ні ст.м «Майдан Незалежності». 
Ставка 500 грн/зміна. ГР: денні або нічні зміни. Вік 
бажано до 45 років. Умови оплати оговорюються за 
телефоном. Тел. 097-642-4981.  

ПРОДАВЕЦЬ в мінімаркет. Троєщина, вул. Бальза-
ка, 63-Б. Тел. 067-550-7788.  

ПРОДАВЕЦЬ потрібен у взуттєвий магазин ТЦ 
«Городок Гелери» (ст.м «Почайна»), ТЦ «Дари-
нок» (ст.м «Лісова»). Досвід роботи, баж. жінка 
25-40 років. 20 робочих днів в місяць. ГР: 10.00-
21.00. З/п 10000-15000 грн (ставка + %). Тел. 
067-201-3234.  

ПРОДАВЦІ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. 
Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг. 
Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.: 
(044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.  

ПРОДАВЦІ. Район Борщагівки. З/п 900 грн/день. 
Тел. 050-828-7334.  

ПРОДАВЦІВ в кіоски (штучний товар) запрошуємо 
на роботу. Робота в районах: ст.м «Олімпійська», 
«Либідська», «Печерська». Бажано не повні жінки, 
баж. 45-90 років. Кіоски маленькі, 1 кв.м. Оплата 
від 500 грн/день. Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-
002-9465, Світлана.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ потрібні в тютюнові кіоски. 
ГР: 7.00-21.00, тиждень/тиждень. З/п 12600 грн 
на місяць. Тел.: 050-358-2533, 050-385-0343, 096-
610-5919, 063-194-6000.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ у зв’язку з відкриттям нових 
продуктових магазинів «КОЛО». Графік: 3/3 або 
часткова зайнятість. З/п 11500 грн (виплата два 
рази на місяць). Тел.: 066-003-2571, 066-007-7019, 
068-165-7209.  

ПРОДАВЦЯ-КАСИРА з ДР та без запрошує на 
роботу мережа магазинів. З/п від 10000 грн. Ми 
пропонуємо: офіційне оформлення, оплачувану 
відпустку, своєчасну виплату з/п, знижки у нашій 
мережі, роботу поряд з домом. Тел.: 068-554-1244, 
073-177-2048.  



11.01.2021 13

ПОНАД  30 000  РОБОТОДАВЦІВ  ЧЕКАЮТЬ  НА  ТЕБЕ  НА  WWW.JOBS.UA

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ

КОНДИТЕР. З/п 780 грн/змiна. Графiк 3/3 з 20.00 
до 8.00. Виробництво ст.м «Олімпійська», м. Київ. 
Тел.: 098-285-8620, 050-537-6488, 063-810-8609, 
068-486-1270.  

КУХАР на виробництво по виготовленню напівфа-
брикатів. Бажано тільки жінки до 50 років. Без шкід-
ливих звичок. З/п від 600 грн/зміну. м.Київ, ст.м 
«Позняки». Тел.: 067-660-6080, 067-327-0340.  

КУХАР. ГР: 7/7. З/п 12000 грн за 15 змін. Компанія 
«Арт оф Кукінг» - національна компанія з виробництва 
заморожених продуктів харчування. м.Київ, пров. 
Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.  

КУХАРІВ запрошує на робот мережа АЗС SOСAR. 
Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів 
вашого оператора).  

ТІСТОМІСИ на кондитерське підприємство. З/п від 
20300 грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна». 
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

РЕСТОРАНИ • 
КАФЕ • БАРИ
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ШВАЧКА (КРАВЕЦЬ) можливо на самозакрой 
(50%) з ДР в ательє інд. пошиття на постійну роботу 
в дизайн-студію. З/п від 12000 грн. Тел.: 097-213-
5031, 063-770-2295.  

ШВАЧКА на швейне виробництво. Терміново! Ро-
бота! В швейний цех. Місце роботи: Дарницька 
(Ленінградська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-
237-9525.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

ТЕХНОЛОГ швейного виробництва. Терміново! Робо-
та! В швейний цех. Місце роботи: Дарницька (Ленін-
градська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-237-9525.  

МАЙСТЕР ПО ПЕРЕТЯЖЦІ м’яких меблів. З/п 
від 15000 грн. Тел.: 067-658-1125, 066-183-
8352.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДАЛЬНИК корпусних меблів з ДР від 2 років, 
без шкідливих звичок, знання фурнітури Blum, 
Hettich. Вітаються навички на верстатах. З/п 20000 
грн (від 13000 грн на ВТ). Ст.м «Олімпійська», вул. 
Велика Васильківська, 100 або вул. Туполєва, 17-
Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.  

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК МДФ і ДСП. Навички з МДФ, 
ДСП, деревом, фанерою. ДР на форматно-роз-
крійних і проклеювальних верстатах. Без шкідливих 
звичок. З/п 22000 грн (від 16000 грн на ВТ). Ст.м 
«Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 131 або 
вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.  

ШЛІФУВАЛЬНИК МДФ з ДР від 2 років, без шкід-
ливих звичок. З/п 15000 грн (від 13000 грн на ВТ). 
Ст.м «Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 100 
або вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-
5626, Максим.  

КАМЕНЩИК (МУЛЯР). ГР: п’ятиденка. Ми пропо-
нуємо: офіційне працевлаштування, своєчасна ви-
плата з/п, харчування. м.Київ, вул. М.Краснова, 27 
(Святошинський р-н). Тел. 050-352-6346.  

МОНТАЖНИКИ вентильованого фасаду. Розцін-
ки за за виконану роботу 450-550 грн за кв.м. Ін-
струмент видаємо. Житлом забезпечуємо. З/п від 
20000 грн. Тел.: 067-224-4543, Віталій, 050-604-
8915, Віталій, 099-700-9925, Едуард.  

МОНТАЖНИКИ ПВХ КОНСТРУКЦІЙ Розцінки за ви-
конану роботу 140-160 грн за кв.м. Розходниками та 
інструментом забезпечуємо. Житло надаємо. Великий 
об’єм роботи. З/п від 16000 грн. Тел.: 067-224-4543, 
Віталій, 050-604-8915, Віталій, 099-700-9925, Едуард.  

МУЛЯРИ (КАМЕНЩИКИ) для облицювання це-
глою котеджа. ДР. З/п відрядна. Тел. 098-683-5435.  

РІЗНОРОБИ на постійну роботу з навичками сто-
ляра, сантехніка. Кладка газоблока і цегли. Бригада 
по монтажу легкої покрівлі та плит паркану. З/п до-
говірна. Тел. 067-503-3678.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

БУДІВНИЦТВО
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РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ЕЛЕКТРИК потрiбен в бізнес-центр. ДР, серед-
ньо-спецiальна освiта ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00. 
З/п 13000 на руки. Ст.м  «Політехнічний інсти-
тут». Тел.: 066-213-9316, 096-625-3231.  

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п від 10000 грн. Запро-
шуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне працев-
лаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-
7340, Оксана.  

ЕЛЕКТРИК. Вимоги: досвідчений електрик, баж. 
віком від 25 до 45 років. Обов’язки: виконання різ-
них задач по ремонту і обслуговуванню кіосків та 
зупинкових комплексів. Умови роботи: робота по 
всьому місту Києву, проїзд оплачується. З/п 14000 
грн. Тел. 095-786-8193, Микола.  

ЕЛЕКТРИКИ чергові потрібні на будівництво. З/п 
від 18000 грн. Вік бажано до 50 років. Надаємо жит-
ло. Тел. 096-769-6796.  

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ на постійну роботу. 
Офіційне працевлаштування, соцпакет. З/п 25000 
грн. Тел. 066-696-8865.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК (збірка електрощитового 
обладнання). ДР. З/п від 18000 грн. Тел.: 093-108-
7959, 067-134-9721.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК потрібен на постійну робо-
ту. Обов’язкове посвідчення водія. Підключення світ-
лофорних об’єктів, офіційне працевлаштування. На-
даємо житло. З/п від 15000 грн. Тел. (044) 291-0041.  

ЕЛЕКТРОСЛЮСАР. Ми пропонуємо: офіційне 
працевлаштування, своєчасна виплата з/п, харчу-
вання. м.Київ, вул. М.Краснова, 27 (Святошинський 
р-н). Тел. 050-311-8238.  

КОНТРОЛЕР РЕА ТА ПРИЛАДІВ. Вихідний кон-
троль готової продукції АОІ. Офіційне працев-
лаштування. Ст.м «Лісова», вул. Кіото, 25. Тел.: 
(044) 291-0041, 050-366-8710.  

КРОМКУВАЛЬНИК ПВХ-КРОМКИ потрібен на по-
стійну роботу. ДР обов’язково. З/п від 15000-18500 
грн. ГР: пн-пт, з 9.00-18.00. Ст.м «Почайна». Тел. 
095-761-3438.  

МАЙСТЕР по обробці штучного акрилового 
каменя (Corian, Staron, Montelli, Tristone) і май-
стер по обробці штучного кварцевого каменя 
(Vicostone, Caesarstone, Silestone, Hanstone). 
ДР від 1 року, м.Вишневе (Київська обл.). З/п 
від 25000 грн. Тел. 067-464-6395, Віталій.  

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ електроустаткування по-
трібен для роботи в Сервісному Центрі вул.Бори-
спільська, 9. З/п конкурентоспроможна, за під-
сумком співбесіди. Можлива повна або часткова 
зайнятість. Тел. 067-604-5599, Антоніна.  

МАЙСТЕР РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІ ЖЕД 902. З/п 
10000 грн. Тел. 067-885-3541.  

МОНТАЖНИК РЕА. Ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п від 
14000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення. 
Тел. (044) 291-0041.  

ОПЕРАТОР-МЕХАНІК промислового обладнання 
на виробництво бакалійних виробів, налагодження. 
З/п 15000 грн, з премією. ГР: пн-пт, з 9.00-18.00, по 
трудовій. Тел. 067-507-9281.  

РІЗАЛЬНИК ДСП потрібен на постійну роботу. ДР 
обов’язково. З/п від 12000-18000 грн. ГР: пн-пт, з 
9.00 до 18.00. ст.м  «Почайна». Тел. 095-761-3438.  

СЛЮСАР З РЕМОНТУ металообробного облад-
нання потрібен компанії ТОВ «СТЕЛС» в м. Київ. З/п 
при співбесіді. Тел. 067-500-3148.  

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК в «МегаМаркет», вул. Ан-
тоновича, 50. Безкоштовні обід, медична книжка, 
фірмовий одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Га-
рантована з/п. Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 
096-874-9265.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК аварійно-ремонтної бри-
гади. З/п від 8000 грн. Графік: доба через три. 
Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне 
працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 
067-400-7340, Оксана.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. Київський вітамінний за-
вод. ГР: пн-пт. Офіційне працевлаштування. Тел.: 
(044) 461-0336, 098-978-1267.  

СЛЮСАРЯ-ЗБИРАЛЬНИКА алюмінієвих вікон 
запрошує компанія ТОВ «Еліткон». ДР на вироб-
ництві алюмінієвих вікон обов’язковий. Оплата: 
ставка + % за кв.м Тел.: 093-320-5659, (044) 247-
9217.  

ШЛІФУВАЛЬНИК ПАРКЕТА на постійну робо-
ту. Робота в Києві. Обладнання надаємо. Без 
ШЗ, порядність, можна без ДР, навчаємо, вік 
бажано до 50 років. З/п від 25000 грн, своєчас-
но, без затримок за кожний об’єкт. Тел. 073-
091-3705.  
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ОХОРОНЕЦЬ (бажано чоловік, охайний) на житло-
вий будинок по вул. Златоустівська, 16. ГР: 1/2 - з/п 
5500 грн (з м. Києва та Київської області). Тел. 097-
060-8846.  

ОХОРОНЕЦЬ. З/п від 13000 грн. ГР: з 7.30 
до 22.00. Офіційне працевлаштування. Чесна 
оплата праці. Безкоштовне харчування. Ст.м 
«Мінська». Тел. 050-312-3236.  

ОХОРОНЕЦЬ-ПЕНСІОНЕР потрібен на базу бу-
дівельної організації в р-ні б-р В. Гавела (Лепсе), 
р-н Відраднинського ринку. ГР: 1/2 доби. Без шкід-
ливих звичок. З/п 300 грн за добу. Тел. 050-313-
5397.  

ОХОРОННИК житлового комплекса. Тел. 095-429-
6986, Олег.  

ОХОРОННИК. Офіційне працевлаштування, своє-
часна виплата з/п, харчування. Вул. Краснова, 27. 
Тел. 050-442-5814.  

ОХОРОННИК. З/п 690 грн/доба або 345 грн/день. 
ГР: доба/дві, доба/три. Тел.: 067-408-9464, 095-
868-0778.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ОХОРОННИК в мінімаркет. Троєщина, вул. Бальза-
ка, 63-Б. Тел. 067-550-7788.  

ОХОРОННИКИ охоронному підприємству. ГР: 
1/2. З/п: 900-1200 грн + харчування. ГР: 12 год. 
З/п: від 500 грн + харчування. ГР: 10/10, 15/15. 
З/п: від 500 грн/доба. ДР, бажано служба в ар-
мії. Житло. Тел.: 067-827-1321, (044) 200-0805, 
пн-пт, з 10.00 до 17.00.  

ОХОРОННИКИ в магазини. Графіки: денні та до-
бові. З/п від 8000 грн за половину місяця. Тел.: 097-
437-8825, 066-267-2610.  

ОХОРОННИКИ. Баж. чол., 20-60 років. ГР: різні. 
З/п 650-700 грн/зміна. Вул. Овруцька, 18 (ст.м 
«Лук’янівська»). Тел.: (044) 225-8988, 068-130-
9612, 093-552-5995, 10.00-18.00.  

ОХОРОННИКІВ запрошує на роботу ПП «Охоро-
на». Графік: 1/2, 1/3, 2/4, денний, нічний. Вахта 
(оплата після вахти). З/п від 400 до 1200 грн/змі-
на + підробіток. Забезпечення форменим одягом. 
Об’єкти по Києву та області. Тел.: (067) 825-4605, 
(050) 399-0474, (044) 500-7347, Олег Федорович.  



11.01.2021 17

ПОНАД  30 000  РОБОТОДАВЦІВ  ЧЕКАЮТЬ  НА  ТЕБЕ  НА  WWW.JOBS.UA

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ, ВОДІЇ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ВОДІЇ

ВОДІЙ зі своїм автомобілем для доставки піци по 
м.Києву. Тел. 050-469-0445.  

ВОДІЙ кат. «С» по Україні, відрядження (ДР по 
дальнобою). Авто іноземного виробництва. Тел.: 
098-151-7788, Юрій, 098-151-7798, Сергій (теле-
фонувати з 9.00 до 18.00).  

ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність 
10 т. Відрядження по Україні. Можливий вахто-
вий метод роботи. Житлом забезпечуємо. Офі-
ційне працевлаштування. З/п 25000 грн. Тел. 
096-669-7156.  

ВОДІЙ на мопед компанiї для доставки піци по 
м.Києву. Повнолiтнiй. Тел. 050-469-0445.  

ВОДІЙ АВТОВИШКИ потрібен на постійну роботу. 
ДР від 1 року. Офіційне працевлаштування. Тел.: 
050-366-8710, (044) 291-0041.  

ВОДІЙ КАТ. «Е» на ДАФ 105 Євро 5, європрицеп 
штора. Робота по Україні. На постійну роботу по-
трібен підприємству. З/п 15% от фракта, база в 
Києві. Працевлаштування офіційне. Тел. 067-230-
9040.  

ВОДІЙ НА «ГАЗЕЛЬ». Продукти харчування. Тел. 
067-550-7788.  

ВОДІЙ кат. «В, С», без шкідливих звичок. Р-н робо-
ти: Лівий берег, м.Київ. З/п від 10000 грн. Можливе 
надання житла. Тел.: 050-310-9830, 096-786-2378.  

ВОДІЙ кат. «Е» на міжнародні маршрути Украї-
на-Азербайджан, Казахстан. З/п висока. Тел. 
067-243-9858.  

ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 20000 
грн. Тел. 068-652-1653.  

ВОДІЙ кат.»Е» для перевезення негабаритних 
вантажів. Важка високооплачувана робота. Тел. 
067-243-9858.  

ВОДІЙ на вантажний автомобіль «Рено Преміум» 
2007 р.в, євро 5, г/п 20 т. Робота по Україні. ДР, кат. 
«Е» обов’язково. З/п достойна, виплачується своє-
часно. Детальна інформація за тел.: 066-340-1995, 
096-211-1101, Олександр.  

ВОДІЯ КАТ. «В, С, С1» запрошує торгово-ви-
робнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 
6-денка. Наявність актуального військового квит-
ка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчас-
на з/п. Тел. 050-449-8035, резюме відправляти: 
Nataliia.drashko@bayaderagroup.com  

ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА запрошує на роботу ПрАТ 
«Київхліб». З/п від 15000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Надаємо житло. вул. Межигірська, 83. 
Тел.: (044) 206-7599, 050-018-1644, 095-276-5025, 
050-409-6567  

ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
вакансії провідних компаній в Інтернет на сайті www.Jobs.ua

ВОДІЇ В ТАКСІ на нові авто: «Рено Логан», «Фольк-
сваген Поло». З/п 30000 грн (50/50 %). Ст.м «Бори-
спільська». Тел.: 050-311-4345, 096-936-0175.  

ВОДІЇ на «Газель». Перевезення скла, вікон. Баж. 
25-55 років, ДР та знання Києва. Проживання на 
Оболоні, Виноградарі, Куренівці, Мінському ж/м. 
З/п 10000-17000 грн. (відрядна). Тел.: 067-704-
0270, 050-859-4727.  

ВОДІЇ на автобетонозмішувач в м. Київ. Вахта, 2 
тижні/2 тижні. Надаємо безоплатне житло. З/п до 
12000 грн за зміну, зміна 2 тижні (за результатами 
роботи доплачуються преміальні). Тел.: 096-839-
6066, 067-932-0708.  

ВОДІЇ КАТ. «В». Баж. до 50 років. Перевага меш-
канцям Правого берега. Тел. 067-502-4898.  

ВОДІЇ кат. «Д» для роботи на маршрутах Києва. 
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-600-
0161, 050-690-9727.  

ВОДІЇ кат. «С, Е». Робота по Україні. З/п відрядна. 
Можливо надання житла. Тел. 050-665-3772.  

ВОДІЇ-ЕКСПЕДИТОРИ кат. «В» або «В, С». З/п від 
15000 грн. Бажано 6 чоловік, від 23 років, на ван-
тажні буси (дизелі), доставка молочних продуктів 
по магазинах Києва. Кількість точок до 15. Режим: з 
6.00 до 14.00. Проживання- Правий берег. Машина 
вдома.  Тел. 050-462-9600.  
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ВОДІЇ, АВТОСЕРВІС

2 АВТОМИЙНИКИ. Безкоштовне житло. Со-
лом’янський р-н. З/п висока. Тел.: 067-772-4591, 
096-361-5203.  

АВТОЗАПРАВНИКІВ запрошує на робот мережа 
АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків 
згідно тарифів вашого оператора).  

АВТОМИЙНИК терміново потрібен на постійну 
роботу. З/п висока. Можливо без ДР. ГР: з 8.00 до 
21.00, 2/2, 3/3,3/1. Адреса: вул. Васильківська, Го-
лосіївський р-н. Житла немає. Тел. 063-351-2564.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

АВТОСЕРВІС

АВТОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ вантажних авто DAF, 
MAN, MERСEDES потрібен транспортній фірмі. П’я-
тиденка, з невеликим обсягом роботи. З/п договір-
на. Тел. 067-445-7750.  

АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК (ПНЕВМАТИК) для 
роботи з автобусами «Богдан». З/п 800 грн/день. 
Житло безоплатно. Тел.: 066-521-5397, 067-600-
0161.  

НАКЛЕЮВАЧ АНТИГРАВІЙНОЇ ПЛІВКИ - ТОНУ-
ВАЛЬНИК. Досвід роботи обов’язковий. Можливо 
надання житла. Оболонський район. Тел. 098-680-
4478.  

СЛЮСАР ПО РЕМОНТУ вантажних автомобілів 
(ходова, агрегати). Вахтовий метод можливий. 
Житлом забезпечуємо. З/п висока. Тел. 067-
243-9858.  

ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
вакансії провідних компаній в Інтернет на сайті www.Jobs.ua
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АВТОСЕРВІС, ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
ПАКУВАЛЬНИК. З/п 730 грн/змiна. Графiк: 7/7 з 
8.00 до 20.00 або 3/3 з 20.00 до 8.00. Виробництво 
ст.м «Олімпійська», м. Київ. Тел.: Тел.: 098-285-
8620, 050-537-6488, 063-810-8609, 068-486-1270.  

ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (можливо пенсійного віку). 
З/п від 10000 грн. Можна без ДР. ГР: 5/2, 12.00-
21.00, можлива часткова зайнятість, наявність 
водійського посвідчення вітається. Теремки-1. 
Тел.: 067-600-6611, 098-606-5155.  

ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД. Баж. чоловіки до 50 
років, з хорошим фізичним здоров’ям і без шкідли-
вих звичок. Робота з пластиком. ГР: 5-денка, з 9.00 
до 18.00, 1 година обіду. Досвід роботи на складі 
вітається. Тел. 067-236-2084, Вiктор.  

ФАСУВАЛЬНИЦЯ-ПАКУВАЛЬНИЦЯ. Сипучі 
продукти (ст.м «Васильківська»). З/п 14000 грн. 
ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00. Офіційне працев-
лаштування. Тел. 067-507-9281.  

КОМIРНИК (1С). Графiк: 7/7 з 7.30 до 19.30. Ви-
робництво ст.м «Олімпійська», м. Київ. Тел.: 098-
285-8620, 050-537-6488, 063-810-8609, 068-486-
1270.  

КОМІРНИК. З/п від 14000 грн. Графік: 3/3, з 
7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштування. 
Чесна оплата праці. Безкоштовне харчування. 
Ст.м «Мінська». Тел. 050-312-3236.  

КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК. Вивантаження, за-
вантаження машин, комплектація замовлень, 
підтримання чистоти. З/п 14000 грн. ГР: 5 днів на 
тиждень, 8 робочих годин. Ст.м «Васильківська». 
Соцпакет. Досвід. Тел. 067-507-9281.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п від 13000 грн. 
Графік: 3/3, з 7.30 до 22.00. Офіційне працев-
лаштування. Чесна оплата праці. Безкоштовне 
харчування. Ст.м «Мінська». Тел. 050-312-3236.  

ОПЕРАТОР-ФАСУВАЛЬНИК. ГР: 7/7. З/п 12000 
грн за 15 змін. Компанія «Арт оф Кукінг» - націо-
нальна компанія з виробництва заморожених про-
дуктів харчування. м.Київ, пров. Бондарський, 3 
(р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ, ВАНТАЖНИКИ, СФЕРА ПОСЛУГ

ВАНТАЖНИКА-ЕКСПЕДИТОРА на склад з ДР 
та без запрошує на роботу мережа магазинів. 
З/п 12000-15000 грн. Ми пропонуємо: офіційне 
оформлення, оплачувану відпустку, своєчасну ви-
плату з/п, знижки у нашій мережі, роботу поряд з 
домом. Тел.: 068-554-1244, 073-177-2048.  

ВАНТАЖНИКИ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 
50. Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий 
одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. 
Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.  

ВАНТАЖНИКИ в кондитерський цех. Троєщина. 
З/п висока. Тел. 067-829-2837.  

ВАНТАЖНИКИ. Бажано до 45 років, без шкідливих 
звичок. Склад продуктів харчування, ст.м. «Лісова». 
Можливо надання житла. Офіц. працевлаштування. 
З/п від 10000 грн. Тел.: 096-667-6617, 096-786-
2378.  

ВАНТАЖНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий роз-
рахунок. Тел. 096-110-0320.  

ВАНТАЖНИК на кондитерське підприємство. З/п 
від 17500 грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна». 
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.  

ВАНТАЖНИК в «МегаМаркет». Графік: 7/7, 5/2. 
З/п від 7500 грн. Готові працевлаштувати людей 
з інвалідністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. В. 
Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м 
«Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-
5756.  

ВАНТАЖНИК з досвідом роботи на навантажу-
вачі терміново потрібен підприємству. Р-н ае-
ропорт «Жуляни». Тел. 067-250-1335, Микола.  

ВАНТАЖНИКА шукаємо у зв’язку з розширенням. 
Охайний зовнішній вигляд. Б-р Вацлава Гавела, 2 (І. 
Лепсе). ГР: 5 днів, 9.00-18.00, неділя, понеділок - 
вихідні. Тел. 067-746-6284.  

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Ст.м «Чер-
нігівська». Можливо проживання. З/п 12500 грн. 
Тел.: 068-360-1125, 093-554-7474.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

ДВІРНИК в «Автомобільний центр Київ», ст.м «По-
чайна». ГР: 2/2, з 7.00 до 19.00. Офіційне працев-
лаштування. З/п 6500 грн. Тел.: 093-882-3305, 067-
550-4018.  

ДВІРНИК. З/п від 8500 грн. Запрошуємо на роботу 
в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своє-
часна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.  

ДВІРНИКИ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 
50. Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий 
одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована 
з/п. Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-
9265.  

ДВІРНИКИ в житловий комплекс на Подолі по-
трібні на постійну роботу. З/п 8200 грн, офіцій-
но. Без шкідливих звичок. Тел. 067-238-4978, з 
9.00 до 18.00, пн-пт  

ДВІРНИКИ. З/п 300-350 грн. Швидкий розраху-
нок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 
050-527-1315.  

ДВІРНИКИ. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, 
нічні або добові. Робота в різних районах Києва. 
Своєчасна виплата з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 067-
245-6804, 063-546-2964, 067-402-1700, 063-327-
8956.  

КОНСЬЄРЖ. З/п від 5000 грн. Запрошуємо на ро-
боту в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, 
своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Окса-
на.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 050-527-1315.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Мож-
ливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові. 
Робота в різних районах Києва. Своєчасна виплата 
з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 067-245-6804, 063-546-
2964, 067-402-1700, 063-327-8956.  

ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ запрошує на робот 
мережа АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість 
дзвінків згідно тарифів вашого оператора).  

ПРИБИРАЛЬНИКИ (нічні зміни) в магазин. Бажано 
чоловіки. Ст.м «Почайна», ж/м Троєщина. ГР гнуч-
кий. З/п від 500 грн/зміна. Тел.: 063-359-2684, 063-
359-2641.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ(-ЦІ) в супермаркети і гіпер-
маркети з 8.00 до 20.00, з 20.00 до 8.00, з 7.00 до 
19.00. Позмінний 2/2, 3/3, 5/2, 7/7, подобовий 1/2, 
1/3. З/п від 6500 грн, підробіток 300 грн./зм. Тел. 
098-588-6254.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

СФЕРА ПОСЛУГ
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ПРИБИРАЛЬНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий 
розрахунок. Тел. 096-110-0320.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в супермаркет та ТРЦ потрібні 
клінінговій компанії. Тел. 067-899-9360.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) ОФІСУ терміново потріб-
ні. Денні та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Місце робо-
ти: центр. Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата 
своєчасно, 2 рази на місяць від 8400 до 10000 грн. 
Тел.: 063-546-2964, 067-245-6804, 063-546-2981.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) терміново потрібні. Денні 
та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Різні райони Києва. 
Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата своєчасно, 
2 рази на місяць від 6000 до 8500 грн. Тел.: 063-
546-2964, 067-245-6804, 063-546-2981.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИМІЩЕНЬ в житловий 
комплекс на Подолі потрібні на постійну роботу. 
З/п 8500 грн, офіційно. Без шкідливих звичок. 
Тел. 067-238-4978, з 9.00 до 18.00, пн-пт.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 050-527-1315.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ запрошуємо на постійну ро-
боту в м.Київ, Ірпінь. День (з 8.00 до 20.00), доба. 
З/п від 8500 грн. Офіційне оформлення. Тел.: 067-
514-3507, 067-514-3508, 067-514-3509, 066-011-
8429.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ на кондитерське підприєм-
ство. З/п від 13200 грн. Оболонський район, 
ст.м. «Почайна». Тел.: 095-333-4334, 098-333-
4334.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна для прибиран-
ня офісних приміщень. Ст.м «Вокзальна». ГР: 
11.00-20.00, 5/2. З/п 9500 грн. Тел.: 097-325-
3959, 066-422-0269.  

РОБОТА ДЛЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ з медичною 
освітою і без. Різні графіки роботи. Можливі варіан-
ти з проживанням. Тел.: 067-913-3930, 063-631-
1226.  
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

БАНЩИК-ПАРИЛЬНИК (бажано до 40 років, ДР) в 
банний комплекс «Лісна хіжина». З/п: 8000-15000 
грн + 50% з процедур, житло. Ст.м «Бориспільсь-
ка», (Бортничі). Тел.: 050-311-4345, 098-311-4345.  

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ ВІД 43 ГРН ЗА 
ДОБУ в різних районах Києва біля метро. Гарні 
умови проживання. Тел.: 093-004-3911, (044) 
333-4470 (з таксофонів безкоштовно), телефо-
нувати цілодобово, без вихідних.  

ЖИТЛО. ВСІ РАЙОНИ КИЄВА. Всі зручності, біля ме-
тро. Доба від 80 грн, тиждень 350 грн, місяць від 1200 
грн. Тел.: 096-898-1234, 095-898-1234, 063-898-1234, 
телефонуйте в будь-який час доби, hostel24.kiev.ua  

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ подобово (85 грн), 
щотижнево (від 390 грн) і щомісячно (від 1300 
грн). Біля метро. Без посередників. Допомога 
в працевлаштуванні. Тел.: 066-746-5057, (044) 
333-4470 (з таксофонів безкоштовно), телефо-
нувати цілодобово. www.ashostel.com.ua  

КОЙКО-МІСЦЕ. Всі райони Києва. Біля метро, всі 
зручності. День від 80 грн, тиждень від 350 грн, мі-
сяць 1200 грн. Без посередників. Дзвінки приймає-
мо цілодобово. Тел.: 068-045-9076, 066-250-7176, 
073-041-8856. Телефонуйте в будь-який час доби.  

ОПЕРАТОР ГАЗОВО-ПАРОВОЇ КОТЕЛЬНІ. 
Київський вітамінний завод. Наявність посвідчення 
та досвід роботи обов’язковий. ГР: доба/три. Офі-
ційне працевлаштування. З/п за підсумками спів-
бесіди. Тел.: (044) 461-0336, 098-978-1267.  

ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ в гіпермаркети м. 
Києва, різні райони. ГР: з 8.00 до 20.00, або з 9.00 
до 21.00, позмінно: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1. З/п від 6500 
грн. Тел. 098-588-6254.  

ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. 
ТОВ «Фора». Тел.: (044) 499-9855, 099-924-6052, 
067-994-5897.  

ПРЕСУВАЛЬНИК в «МегаМаркет». ГР: 7/7. З/п від 
7000 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалід-
ністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 
6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м «Вокзаль-
на», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ в «МегаМаркет». ГР: 7/7, 
5/2. З/п від 9200 грн. Готові працевлаштувати лю-
дей з інвалідністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. 
В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; 
ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-
5756.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні 
на пункти прийому. Надаємо житло. Тел. 096-
022-0202.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на 
постійну роботу. З/п висока. Тел.: 096-292-5919, 
063-795-9598.  

РОБІТНИЦЯ НА ВИРОБНИЦТВО. Навчаємо. 
Київський вітамінний завод. Змінний графік. Ку-
ренівка. Тел.: (044) 461-0336, 098-978-1267.  

РОЗДАВАЛЬНИКИ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ 
(можливо пенсійного віку, з інвалідністю). Можливо 
сумісництво. Роздавання оголошень біля пенсій-
них фондів, метро, інших місцях. Оплата щотижня. 
Гарні умови. Тел. 097-362-8860.  

РОЗКЛАДАЛЬНИКІВ ТОВАРУ з ДР та без запро-
шує на роботу мережа магазинів. З/п 120-250 грн/
день. Ми пропонуємо: офіційне оформлення, опла-
чувану відпустку, своєчасну виплату з/п, знижки 
у нашій мережі, роботу поряд з домом. Тел.: 068-
554-1244, 073-177-2048.  

РОЗКЛЕЮВАЧ ОГОЛОШЕНЬ. Поклейка наклейок 
на будівельні двері в новобудовах Києва. З/п від-
рядна. Адреса офіса: с. Щасливе, вул. Перспектив-
на, 7, від ст.м «Бориспільська», 15 хв. Тел. 050-387-
6777, з 9.00 до 17.30.  

ТАНЦІВНИЦЬ запрошує на роботу Harem Men’s 
Club в РЦ «Арена». З/п від 30000 грн. Бажано дів-
чата від 18 років. З досвідом та без, навчання без-
коштовно. Взуття та костюми надаються клубом. 
Індивідуальний графік роботи. Розглядаємо кан-
дидатури студенток. Іногороднім допоможемо з 
житлом. Запис на співбесіду за телефоном. Вул. 
Велика Васильківська, 5. Тел. 093-696-9696.  

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

РОБОТА 
ЗА КОРДОНОМ

ДИСПЕТЧЕР-КАСИР у транспортне підприємство. 
Бажано дів. до 40 років. Робота: доба/дві. З/п 800 
грн/день. Тел.: 067-600-0161, 066-521-5397.  
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ВАКАНСІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
До Вашої уваги пропонуються вакансії, які розміщаються в ЗМІ на замовлення 

працедавців. Скористатися повною базою даних Ви можете, звернувшись у районні 
центри зайнятості та Київський міський центр заянятості.

ДЕСНЯНСЬКА (044)590-65-43 
КНТЕУ
слюсар з ремонту та обслуговування 
систем вентиляції та кондиціювання

8915

електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування

9405

монтажник санітарно-технічних систем і 
устаткування

9405

слюсар з експлуатації та ремонту газо-
вого устаткування

9892

слюсар з обслуговування теплових 
мереж

9405

Лицювальник-плиточник 10778
прибиральник службових приміщень 5000
інженер із впровадження нової техніки 
й технології

6500

інженер 6500
технік 5500
редактор технічний 7589
оператор комп’ютерної верстки 6697
редактор науковий 8530
завідувач гуртожитку 6808
інженер 6500
двірник 5000
ОСББ»КИЇВ-10»
слюсар-сантехнік 6000
РОЗРАХУНКОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ 
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО 
ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА 
КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електроме-
ханіка)

12100

слюсар-ремонтник 13715
інженер-інспектор 8000
інженер 10000
контролер водопровідного господар-
ства

10000

інженер 10000
ДАРНИЦЬКА (044) 567-60-71

ГІМНАЗІЯ №290
прибиральник службових приміщень 5000
робітник з комплексного обслуговуван-
ня й ремонту будинків

5000

Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти

8241

інженер з охорони праці 5000
Вчитель початкових класів закладу 
загальної середньої освіти

8241

СШ № 296
прибиральник службових приміщень 7500
робітник з комплексного обслуговуван-
ня й ремонту будинків

5000

Сестра медична (брат медичний) з 
дієтичного харчування

5000

Асистент вчителя 7288
ГОЛОСІЇВСЬКА (044)257-76-02 

ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І 
ГЕНЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ
слюсар-ремонтник 5000
слюсар-ремонтник 5000
слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування

5000

слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування

5000
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Що таке «аут-
стаффінг»?

Ц

В

«КЕЙС» «КЕЙС» –  –  
модна назва модної модна назва модної 
співбесідиспівбесіди

перекладі з англійської мови, це 
слово означає зовсім не валіза. 
Це конкретна ситуація, у вигадані 
рамки якої, інтерв'юер із задово-

ленням ставить кандидата, прагнучи зро-
зуміти його знання, психологічний настрой 
і можливості інтелекту для вирішення най-
різноманітніших завдань.
Про цей вид інтерв'ю (співбесіду) написа-
но чимало і у багатьох кандидатів, які зіт-
кнулися з даним підходом виникли зовсім 
неоднозначні емоції. Ну, а як би ви відре-
агували на питання про причини «саме та-
кої форми каналізаційного люка» або вирі-
шуючи завдання про те, кого з керівництва 
краще скинути вниз з повітряної кулі, що 
падає? Хоча такі питання більш характер-
ні для методики «brain testing», подібні, але 
більш реальні ситуації, розглядаються і при 
«кейс» інтерв'ю.
Насправді «кейс», абсолютно не знущан-
ня над кандидатами. Хитрі питання покли-
кані виявити в претендентові ряд моментів, 
характеристики яких виявляються, як раз 
у відповідях на подібні, безглузді, на пер-
ший погляд питання. Основні інтерв'ю та-
кого типу, можна сміливо розділити на такі 
підвиди: «кейси» перевіряючі конкретні на-
вички профдіяльності; провокації на пе-
ревірку світогляду кандидата і його «цін-
нісну» таблицю; перевіряючи наявність у 
претендента стратегічного мислення. Як 
правило, таким видом інтерв'ю користу-
ються свідомо, знаючи, що у кандидата, в 
активі немає досвіду вирішення певних пи-
тань, з якими йому однозначно доведеть-
ся зіткнутися в майбутній роботі.

Застосовувати інтерв'ю категорії «кейс» до-
бре при виявленні мотиваційної бази здоб-
увача. Щоб не втрачати час на шаблонні від-
повіді кандидатів про їхні цілі і мотивації в 
роботі, варто піднести їх увазі кейс, тако-
го змісту, здатний виявити всі ці нюанси.
Спантеличте кандидата вступними дани-
ми про те, що він (умовно) працівник від-
ділу з найму персоналу виробничої ком-
панії, змушений в термін до кінця тижня, 
закрити існуючу вакансію фахівця з про-
дажу. Причому вимогою до цієї позиції є 

наявність у кандидатів досвіду в продажу 
небхідної техніки, не менше ніж 4-5 років. 
Потенційною мотивацією для віртуального 
спеца з відділу по найму є солідна премія, 
яка можлива лише при дотриманні термінів 
вирішення завдання.
Далі слідує обов'язковий для завдання ал-
горитм рішення, а саме:
– перший варіант передбачає вибір кіль-
кох, з існуючих кандидатів, причому при їх 
зустрічі з майбутнім керівником, випробу-
ваному пропонується повідомити керівни-
цтву про необхідність вибору «з того, що є»;
– у другому варіанті, випробуваному пропо-
нується витратити більше часу (в тому числі 
і свого особистого), але на зустріч з керів-
ником привести тільки кращих кандидатів;
– третім варіантом розвитку подій кей-
са, пропонується бесіда з «замовником» 
– керівником про неможливість вирішен-
ня цього завдання в такі терміни, з подаль-
шим проханням про пом'якшення умов від-
бору або про пролонгацію термінів «закрит-
тя» вакансії.
Оцінюючи реального кандидата, не варто 
спиратися на «правильне» в вашому ро-
зумінні, як роботодавця, рішення. Краще 
об'єктивно подивитися на те, як він вирі-
шував саму задачу і які із запропонованих 
варіантів, виявилися йому ближче. Та-
ким чином, можна скласти більш повно-
цінну картину про пріоритети та мотива-
ційні моменти, притаманні тому чи іншо-
му кандидату.
Серед критеріїв оцінки претендента, ос-
новними повинні бути такі:
- адекватність відповідей кандидата до 
умов сучасних ринкових вимог;
- нестандартність і творчий підхід у вирі-
шенні завдання;
- наявність у претендента власних альтер-
нативних рішень;
- наявність конкретних навичок і досвіду 
вирішення таких завдань.
Цей незвичайний вид інтерв'ю, насправ-
ді, швидко і легко зможе показати робото-
давцю чи відповідає претендент вимогам, 
корпоративному духу і критеріям компанії.

Олександр Мавлідінов

я «страшна» назва, насправді означає обов'яз-
ковий висновок співробітників поза «штату», з 

офіційним висновком між ними і компанією тру-
дових договорів.
Робиться це для того, щоб компанія могла от-
римати певні «плюси», основними з яких є такі:
- зменшення документарної та іншої завантаже-
ності відділу кадрів і бухгалтерії;
- додаткова захищеність компанії в питаннях, що 
стосуються кадрів;
- мінімізація витрат на оформлення трудових від-
носин з працівниками;
- поліпшення процесу виплати заробітних плат.
Спочатку, багато хто плутає аутстаффінг з аут-
сорсингом – процесом, при якому, певні завдан-
ня перенаправляють для виконання іншим ком-
паніям, професійним в цих сферах діяльності. По 
суті, аутсорсинг – це використання ресурсів, що 
знаходяться поза конкретної компанії.
Як правило, аутсорсинг використовують для за-
безпечення завдань, безпосередньо не пов'яза-
них з профільною діяльністю компанії, але, іноді, 
можливі й винятки.
Кращим прикладом аутсорсингу, при якому опла-
та проводиться не за використання праці поза-
штатних працівників, а за саму послугу, є укладен-
ня договорів з клінінговими компаніями на при-
бирання приміщень або з охоронними підприєм-
ствами, на забезпечення охорони.
Аутстаффінг, навпаки – переведення співробіт-
ників під начало іншої компанії, зі збереженням 
за ними робочих функцій і робочих місць. Легаль-
но залишитися таким працівникам, де-факто на 
своїх місцях, дозволяє договір про надання по-
слуг, укладений між їх «старим» і «новим» робо-
тодавцями.
Така схема зручна, скажімо, при можливості за-
мовника працювати за спрощеною схемою опо-
даткування і наявності у нього ж, обмежень щодо 
чисельності персоналу. Крім цього, «плюсом» аут-
стаффінгу є і економія. При такій схемі роботи, за-
мовник, де-факто той же роботодавець, не опла-
чуватиме за послуги наймана компанія, оплачу-
ючи тільки роботу самих працівників.
Зручність аутстаффінгу, полягає ще й в тому, що 
в цей вид співпраці, нерідко, виводять персонал, 
схильний до частих перевірок з боку усіляких кон-
тролюючих органів. Наприклад, працівники, у яких 
регулярно перевіряються медичні книжки і різно-
го роду допуски до роботи. Також, більш охоче, 
вітчизняних здобувачів, за цією схемою беруть 
на роботу іноземні роботодавці.
На подібний договір можна перевести і будь-я-
кий персонал, який не складає «кістяк», основу 
підприємства. Сюди входять співробітники різ-
них відділів технічного обслуговування, агенти, 
представники торговельних і транспортних від-
ділів, охорона.
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освід, як життєвий, так і трудової, не просто 
важлива складова цих процесів, а й аспект, 

майбутнє цих самих процесів, що формують. 
Тому, кажучи про досвід, тим більше, намагаю-
чись зацікавити своєю особистістю роботодав-
ця, слід розуміти, ЩО саме, є досвідом.
Особливо, якщо мова йде про працевлаштуван-
ня, кожен повинен усвідомити, що головним в 
показанні свого досвіду роботи, є не що інше, як 
правильні висновки і конкретні результати, на їх 
основі. Саме сам результат, легкість його досяг-
нення, максимальний ефект і нові спостережен-
ня, що призводять до нових знань, і є ТОЙ СА-
МИЙ досвід, який чекають від нас роботодавці.
Існують і певні правила подачі такої інформації 
в резюме. Це робить документ більш зручним 
для сприйняття, і не змушує здобувача вигаду-
вати формат максимально ефективної саморе-
клами. Складаючи своє резюме, в розділі «до-
свід роботи» дотримуйтес, в подачі інформації, 
викладених нижче, правил.

Зрозуміло вказуйте місце попередньої ро-
боти.

Найменування компанії слід писати повні-
стю, не вживаючи абревіатур і скорочень. На-
віть, якщо це всесвітньо відома фірма, корек-
тно буде відобразити її сферу діяльності, філії 
та підрозділи.

Ваша посада повинна бути легко зрозумілою 
(максимально уточнюйте назву тієї позиції, яку 
займали).

Вкажіть, які у вас були обов'язки на займаній 
посаді і ваші досягнення. Зосередьтеся лише 
на головних, не варто «лити воду», переванта-
жуючи текст резюме. З досягнень слід вибрати 
найбільш показові і коротко їх викласти, забез-
печивши інформацію конкретними прикладами.

Цифри і можливі посилання на реальні робо-
ти і рекомендації, будуть тут не зайвими. Цей 
розділ резюме, буде для вас найбільш важли-
вим. Саме цією інформацією будете перекону-
вати потенційного роботодавця в важливості 
звернути його увагу на вашу кандидатуру.

Не забудьте вказати моменти підвищення на 
посаді, якщо такі у вас відбувалися. Особливі за-
охочення за свої результати, також не сором-
теся відображати в вашому резюме. Говорячи 
про продуктивність вашої роботи, обов'язково 
підкріпіть інформацію конкретними існуючими 
цифрами.
Складаючи резюме, і зупиняючись в деяких його 
розділах на більш детальному описі, в цілому, 
не забувайте, що все це буде читати фахівець, 
якого необхідно зацікавити, а не втомити, над-
мірно докладним вашим життєписом.

апевно, важко уявити собі, на-
приклад, годинник, механізм 
якого складається з елементів, 
що рухаються по досконалій від-

мінній від напрямку руху інших, схемі і ма-
ють різний темп і ритм свого руху? Зро-
зуміло, що такий годинник не тільки не змо-
же працювати, але і зламається, пошкодив-
ши сам себе.
Подібне відбувається і всередині робочих 
колективів, успішність роботи і тривалість 
«існування» яких цілком залежить від згур-
тованості, розуміння і гармонійності лю-
дей, їх складових. Важливість поняття «team 
building» давно визнали всі керівники, які 
спонукають до такої роботи свої колективи, 
де кожен готовий виконувати своє завдання, 
не тільки за одну матеріальну винагороду.
Створити таку команду, насправді, досить 
складно і не кожному під силу. Навіть поява 
в колективі, давно популярних за кордоном, 
психологів, в обов'язки яких входить ство-
рення правильного фону в робочій атмос-
фері, нерідко, здатна викликати зворотний 
ефект. Адже, далеко не кожен з нас готовий 
«розкривати свою душу» перед незнайом-
цем. Якщо, керівнику доведеться вирішу-
вати задачу побудови успішної команди са-
мостійно, йому слід пам'ятати про деякі ос-
новні кроки в цьому процесі.

Вирішивши створити правильну мораль-
ну і психологічну обстановку, для початку 
треба вирішити всі питання з обстановкою 
реальною, тобто – фізичної. Співробітни-
ки компанії, повинні мати зручне місце для 
своєї роботи, яке відповідатиме елементар-
ним нормам комфорту, безпеки і можли-
вості виконувати поставлені завдання. На-
віть найзгуртованіший колектив не зможе 
впоратися з роботою постійно відволікаю-
чись на вирішення якихось елементарних 
побутових проблем.

Потім, хороший керівник повинен взя-
ти за правило регулярно заохочувати своїх 

співробітників. Мова йде не про фінансову 
винагороду, а про систематичне (заслуже-
не) висловлювання подяки за виконану ро-
боту, не залишаючи без уваги, жодного з 
членів колективу. Кожна людина, звикнув-
ши до такої позитивної атмосфери, і бача-
чи навколо себе успішних і працьовитих, ко-
лег, буде відчувати себе не просто мораль-
но комфортно, але знайде сили для більш 
плідної роботи.

Доброю практикою вважається нефор-
мальне спілкування колективу поза межами 
офісу і робочого часу. Звичайно, «переги-
нати» з цим не варто, перетворюючи кож-
ну п'ятницю в обов'язковий похід «на пиво». 
Але, регулярні, проте, нечасті спільні похо-
ди в нову обстановку, наприклад, на пікнік, 
допоможуть співробітникам краще пізнати 
один одного, перейнятися до колег вели-
кою довірою.

Цю ж роль, може зіграти і регулярне об-
говорення роботи всім колективом. Звичай-
но, не варто влаштовувати грізний «розбір 
польотів» з прилюдним осудженням винного 
працівника. А ось поставитися до спільної 
справи, як до «сімейної» проблеми, розмір-
ковуючи про причини невдач і, спільно шука-
ючи виходи рішення, буде доречним. Спів-
робітники повинні відчути себе потрібни-
ми і не залишеними наодинці з завдання-
ми, від виконання яких залежить успіх всієї 
команди.
Здійснюючи все це, керівник, повинен зро-
зуміти головне – він не вождь, який віддає 
накази і, не гуру, який спостерігає «за ме-
тушнею нерозумних дітей» з боку. Керівник 
– невід'ємна частина колективу, наділена не 
тільки більшою владою, але, і відповідальні-
стю. Його демократична і людська поведін-
ка з співробітниками, і є головний «цвях», 
на якому буде триматися команда, здатна 
працювати з максимальною ефективністю.

Олександр Мавлідінов

«І досвід – син 
помилок важких...»

Д

H

або Справжній колективабо Справжній колектив
«СІМЕЙНА» СПРАВА,
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Повага керівника, визнання наших достоїнств 
для більшості з нас важливіше, ніж розмір зар-

плати або можливості кар'єрного зростання, 
– з'ясували соціальні психологи Гамбурзького 
університету (Німеччина). Але багато хто з нас в 
реальному житті не відчуває шанобливого став-
лення з боку начальства і вважає, що їх зусилля 
не завжди помічають і цінують. Який же з цього 
висновок? І все-таки ми продовжуємо працю-
вати. І все-таки не в зарплаті щастя.

В теперішній час цінність другої вищої освіти, 
безумовно, зросла в порівнянні з радянським 

періодом. Все більше людей замислюються про 
те, щоб отримати іншу спеціальність. Що ж їх до 
цього штовхає?
Потреба ринку праці в універсальних фахів-
цях 
Все частіше у вакансіях роботодавців серед 
інших вимог присутня наявність двох вищих 
освіт. Деякі роботодавці нечітко уявляють собі, 
навіщо їм потрібен такий фахівець, але слідом 
за віяннями часу шукають таких, що народжує 
жарти про прибиральницю-економіста-тама-
ду-водолаза-аналітика. Іншим дійсно потрібен 
фахівець, що розбирається не тільки в економіці, 
але і в юриспруденції або маркетолог зі знанням 
психології.
Прагнення до кар'єрного зростання
Часом більш висока посада вимагає нових знань 
і вмінь, що стає стимулом отримати ще один ди-
плом. Але якщо друга освіта йде врозріз з про-
фесійним шляхом кандидата, це може стати 
навіть мінусом.
Очікування вищої зарплати
Багато студентів покладають великі надії на дру-
гий диплом, оскільки, на їхню думку, він є гаран-
том більш солідної винагороди за їхню роботу. 
Якщо ви дійсно отримали необхідні знання та 
готові брати на себе більше відповідальності 
на роботі, то це ваш варіант. В іншому випад-
ку, друга «корочка» відправиться в стопку інших 
документів.
Престиж в суспільстві
Деякі йдуть на отримання другої вищої або захист 
кандидатської, тому що це модно. Їм здається, 
що наявність безлічі регалій в візитці автома-
тично підніме їх авторитет і змусить оточуючих 
прислухатися до них.

Добре  
слово шефа

Кілька причин  
отримати другу  
вищу освіту

П

В

М

СЛОВО  СЛОВО  
не горобець... не горобець... 

аючи освіту, певний досвід жит-
тєвий і професійний, готові до 
багатьох непередбачуваних 
ситуацій, люди завжди мають 

«можливість», одним словом перекрес-
лити все, чого вони досягали довгі роки.
Психолінгвістика, нейролінгвістичне про-
грамування або всім відома «мова жестів» 
– всі ці поняття, так чи інакше, ведуть на 
темне дно людської підсвідомості, здат-
ної, всупереч нашому бажанню, явити на 
загальний огляд те, що ми параноїдально 
ховаємо від всіх, включаючи і самих себе.
Сучасні психологи і лінгвісти, склали спи-
сок з приблизно десятка фраз і виразів, 
вживання яких в під час робочого проце-
су або при колегах, здатне зруйнувати ав-
торитет індивідуума, поставивши хрест 
на його кар'єрі.
Забігаючи вперед, хочу зазначити, що 
«нецензурщиною», тут, і «не пахне». На-
впаки, знайомі, не примітні і звичні слуху 
слова, у багатьох з нас, впевнено увійш-
ли в повсякденний лексикон, не зверта-
ючи на себе, уваги мовця. Однак, ці під-
ступні «словеса», чистіше «бойових за-
клять» викликають підсвідоме негатив-
не враження у співрозмовників. Причо-
му, навіть у тих, хто не підозрює про іс-
нування в цьому світі якихось там «пси-
холінгвістичних» фішок.
Переживаючи про свою теперішню робо-
ту, прагнучи налагодити кар'єрне зростан-
ня, пам'ятайте: ці слова, будуть викори-
стані проти вас!
«Несправедливо, 
це не справедливо…»
Невинна, на перший погляд, фраза, яку 
ви неодноразово повторюватимете, ство-
рить імідж «слабака» і «скиглія». Звичайно, 
це не ті якості, які бажають бачити в успіш-
ному співробітникові колеги і керівництво.
«Просто я, просто це...»
Не дивлячись на відому пораду «бути 
простіше», простота цього виразу, гово-
рить про невпевненість, підсвідоме ви-
правдовування свій вчинки або думок. Хо-
чете, щоб ваші слова мали вагу? Позбав-
теся цього виразу.

«Повинні були…»
Прагнучи вказати комусь на недоліки в 
роботі, краще скористайтеся фразою: «в 
майбутньому, краще...». Люди сучасного 
суспільства, і без того, відчувають на собі 
тиск колосальної відповідальності. Підки-
даючи їм ще один «обов'язок», в такій по-
дачі інформації ні до себе, ні до роботи, 
ви не викликатимете інших почуттів, крім 
як, злість і ненависть.
«Не несу відповідальність за це...»
Коли мова йде про спільну справу, від-
мова від участі у вирішенні будь-яких, на-
віть найнеприємніших вам питань, апріорі, 
не прийнятна. До того ж, одна з позитив-
них складових професіоналізму – розум-
на готовність підтримати колективну ро-
боту тоді, коли це потрібно.
«Не бачу сенсу в цьому...»
Запитавши, що з конкретного приводу ду-
мають ваші співрозмовники, ви убезпечи-
те себе від можливої думки про те, що ви 
не в змозі осмислити презентовану вам ін-
формацію. Натякаючи, що в сказаному ва-
шим співрозмовником, може бути відсут-
нім сенс, ви можете не тільки поставити 
його в незручне становище, а й образити.
«Не встиг...»
Забудьте про таку причину, як брак часу. 
Будь-яка успішна людина, а таких, серед 
роботодавців чимало, може засумнівати-
ся у вашому професіоналізмі, слухаючи, 
як легко ви дозволяєте собі, не шукати час 
для вирішення робочих завдань.
«Вибачте, однак…»
Почавши свою фразу, таким ось чином, 
незалежно від «глибини» критики, що в ній 
міститься, ви відразу можете прослави-
тися вискочкою, снобом і занудою. Якщо 
ви впевнені в своїх словах, навіщо ж тоді, 
вибачаєтеся?
Навчання, пошук роботи, побудова про-
фесійної кар’єри и професійного іміджу 
або створення власної сім'ї – відповідаль-
ний процес, який вимагає чималих зусиль 
і самоконтролю. Це не легко, але якщо 
маєш мету і план дій можна підкорити чи-
мало вершин.

Олександр Мавлідінов
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Кілька  
порад  
про роботу на 
новому місці
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НА «ТИ» ЧИ НА «ВИ»?НА «ТИ» ЧИ НА «ВИ»?

Вдача приходить не до тих, хто багато працює, а до тих, хто 
береже свої сили. Формула успіху проста: викладаючись 
лише на 20%, ми отримуємо 80% результату. Тому немає 

сенсу встигати якомога більше – набагато ефективніше бра-
тися тільки за найперспективніші завдання.

Понад сто років тому італійсь-
кий економіст і соціолог Біль-
фредо Парето вивів свою фор-
мулу успіху. За його спостере-

женнями, всього лише 20% зусиль забез-
печують 80% результату. Найбільша части-
на зусиль, 80%, приносить тільки 20% ре-
зультату. І це правило, відоме, як принцип 
Парето, схоже, працює в будь-якій сфері. 
Наприклад, більшість підприємців погод-
жуються з тим, що одна п'ята клієнтів при-
носить чотири п'ятих прибутку компанії. На 
будь-якому підприємстві лише приблиз-
но п'ята частина самих високоефективних 
співробітників забезпечують більшу части-
ну (до 4/5) всіх досягнень. Решта спільними 
зусиллями виробляють лише п'яту частину 
продукції (будь-якого роду). А це означає: 
Велика частина зусиль (індивідуальних або 
групових) – марна трата часу. Замість того, 
щоб нескінченно підстьобувати себе і пе-
ренапружуватися, слід, навпаки, скороти-
ти зусилля, відмовившись від майже без-
плідних.

Розібравшись, які напрямки для нас най-
більш перспективні, варто постаратися до-
сягти успіху саме в них, а не намагатися 
підвищувати показники за всіма напрям-
ками одразу.
Важливо максимально використовувати 
деякі вдалі моменти, коли ми здатні по-
казати найвищі результати.
Використання принципу Парето до-
зволяє переглянути багато тверджень 
тайм-менеджменту. Ми нераціональ-
но витрачаємо час тому, що його у нас 
занадто багато. Найбільш продуктив-
ний період в будь-якій роботі – останні 
20% часу (перед її здачею). Таким чи-
ном, продуктивність роботи над будь-я-
ким починанням можна підвищити, про-
сто скоротивши час, виділений на його 
реалізацію. B іншому випадку починає 
працювати вже інший принцип, відомий 
як іронічний закон Паркінсона: «Будь-я-
ка робота незалежно від її обсягу може 
заповнити собою весь відведений на 
неї час».

Ми зазвичай говоримо «ви» незнайомим або 
малознайомим людям, тим, хто старше за 
віком, вище за статусом. У будь-якому ви-
падку «ви» – ввічливе ставлення, прояв по-
ваги до співрозмовника – передбачає до-
тримання дистанції, а іноді – надання іншого 
безпечного простору. На «ти» ми звертає-
мося до близьких людей і до Бога. Це про-
яв довіри і любові.
Але є й інше «ти», яке свідчить про відсут-

ність дистанції, поваги, іноді навіть про те, 
що людину зводять до функції, ролі. Хоча 
тут можливо і помилкове сприйняття і неро-
зуміння. Несподіваний перехід з «ви» на «ти» 
може означати лише мимовільне прагнен-
ня до більшої близькості, до якої ми (поки) 
не готові.
Зміни культурного коду
Раніше «ти» вживали набагато частіше, ніж 
зараз, і сприймалося воно по-іншому: «Пу-

стое вы сердечным ты она, обмолвясь, за-
менила...» У селі жінки похилого віку говори-
ли навіть чужим «синку», «доню», незнайом-
ця могли назвати «дорогенький» – на «ти».
Замах на нашу гідність
«Ти» може по-справжньому поранити, якщо 
таке звернення зачіпає нашу гідність (по-
чуття самоповаги, власної безумовною цін-
ності), порушує кордони нашої безпеки, 
комфортної психологічної дистанції.

– Залишайтеся в своїй колії, адже вас найняли для 
того, щоб ви привнесли в компанію певний досвід.

– Не намагайтеся дізнатися всі подробиці і нюан-
си життя компанії з першого дня. Це бажання тіль-
ки викличе стрес і буде на вас тиснути.

– Залишайтеся зосередженими на своїй безпо-
середній роботі – так ви зможете зробити наба-
гато більший внесок у загальну справу в довго-
строковій перспективі.

– Довіряйте своїм почуттям і інстинктам. Менше 
будуйте здогади і більше ставте питань. Таким чи-
ном ви швидше налагодите контакт з колегами і 
зламаєте бар'єри, що виникають тоді, коли нова 
людина потрапляє в сформований колектив.

– Не бійтеся ставити питання особистого харак-
теру і розповідати про себе. У бесідах з колега-
ми про сім'ю, родичів і їх інтереси ви отримаєте 
більш повне уявлення про тих, хто працює з вами 
пліч-о-пліч. Це перший крок до зміцнення довір-
ливих відносин.

– Перші враження – по-справжньому важливе, 
тому добре подумайте про те, як ви себе «пре-
зентуєте».



ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹1 (1228)28

РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS.UA

Науково доведено: роз-
мови в офісі знижують 
не тільки стрес, але і 
продуктивність роботи.
Шведські дослідники про-
вели експеримент, в якому 
взяли участь 24 доброволь-
ці. Випробовуваних попро-
сили виконувати звичайну 
офісну роботу: пошук даних 
і моніторинг інформації в 
тиші, і з людьми, що роз-
мовляють на другому плані.
Результат не можна назвати 
несподіваним: ті, хто пра-
цював в тиші на 10% краще 
впоралися із завданням, 

в порівнянні з тими, хто трудився в шумі. Причому, що звичайний монотонний 
шум машин за вікном не така вже сильна перешкода, а ось тихі розмови реаль-
но знижують продуктивність. Дослідники поки не можуть сказати, чому сторонні 
розмови настільки відволікають, але у них є одна теорія: мозок намагається зро-
зуміти сенс розмови, і витрачає на це ресурси, які можна було б направити на 
виконання роботи.

Дійсно, кольори впливають на наше мис-
лення і працездатність. Тому в інтер'єрі ка-
бінету, на робочому столі і навіть в офісному 
одязі рекомендується мати предмети того 
кольору, який відповідає вашій професії. 
Зелений благотворно впливає на людей, 
чия робота пов'язана з розрахунками, вима-
гає підвищеної уважності, зосередженості. 
Червоний – допомагає тим, кому постійно 
доводиться приймати складні і відповідальні 
рішення. Блакитний – колір творчості. Його 
слід вибирати людям, пов'язаним з журналі-
стикою, письменницькою працею, музикою, 
архітектурою.
Помаранчевий підходить учням і стажи-
стам: допомагає краще засвоїти інформа-
цію, проганяє лінь і бажання розслабитися. 
Синій розвиває інтуїцію, хороший для керів-
ників та лікарів.
А ось жовтий не рекомендують використо-
вувати в роботі: він розслабляє і викликає 
сонливість. Коричневий відволікає від за-
нять, а фіолетовий протипоказаний людям 
емоційним і з нервовими розладами.

1. Люди найкраще пам'ятають те, що стало-
ся на початку і в кінці дня, а все, що відбу-
вається між, сприймається розмито. Тому, 
призначаючи час для співбесіди, намагай-
теся бути першим або останнім у списку 
кандидатів.
2. Постарайтеся запам'ятати ім'я людини 
при першій зустрічі і використовувати його в 
подальшому спілкуванні. Це розташує його 
до вас.
3. Намагайтеся не починати пропозиції сло-
вами «Я думаю» і «Мені здається». Це само 
собою мається на увазі у вашій мові, але по-
казує іноді непотрібну невпевненість.
4. Якщо ви відчуваєте, що начальник го-
тується влаштувати вам рознос на летучці, 
сядьте прямо поруч з ним. Ваша безпо-
середня близькість знизить його рівень 
агресії.
5. Кращий спосіб вчитися – вчити самому. 
Якщо ви дізналися щось нове або оволоді-
ли новим навиком, намагайтеся поділитися 
ними з оточуючими.
6 Зустрічаючись з людиною, з якій хочете 
сподобатися? Тоді якомога яскравіше і емо-
ційніше демонструйте радість зустрічі. Це 
змусить людину радіти вам майже так само 
інтенсивно наступного разу.

Існує евристичне правило, 
яке свідчить: в кожній компанії 
20% працівників виконують 
80% роботи. Це означає, що 
на решту 80% отримують зар-
плату даремно.
Чому так відбувається? Наука 
стверджує, що...
Наш мозок не розрахований 
на багатозадачність
Ви на роботі? Спробуйте по-
рахувати, скільки вікон від-
крито на робочому столі ва-
шого комп'ютера. Пошта, 
парочка Office документів, 
Skype, Facebook ... Цілком 
можливо, що час від часу до-
водиться ще й на телефонні 
дзвінки відповідати.
Займатися кількома справами одночасно – неминуча доля практично кожної 
людини в сучасному світі, адже так? Наука вважає інакше. Багатозадачність ба-
гатьом з нас фізично не під силу. Тому мозок змушений швидко переключатися з 
одного предмета на інший. Обсяг роботи при цьому ділиться на дрібні сегменти, 
і вам стає важче концентруватися на якійсь одній задачі, щоб успішно впоратися 
з цим завданням. Тобто, чим більше ви звикаєте виконувати кілька справ одно-
часно, тим гірше вони у вас виходять.
Ми часто невірно оцінюємо інформацію, яку отримуємо по електронній 
пошті
Основна проблема виникає з сприйняттям іронії. Під час одного з досліджень 
тільки 54% респондентів змогли вловити іронічний тон листа. Так що перш ніж 
відправити по службі повідомлення про те, що ви з ним зробите, якщо він не по-
верне вам степлер, майте на увазі, що одержувач вашу жартівливу загрозу може 
прийняти за чисту монету.
Ми не вміємо оцінювати ступінь власної компетентності
Ви впевнені, що знаєте все про свої слабкості, таланти і промахи? І якщо керів-
ник назве вас непрофесіоналом, вашою першою реакцією буде здивування – 
звідки у нього таке невірне про вас уявлення. Неважливо, скажете ви це вголос 
чи ні, але вважати будете саме так: Мене не зрозуміли!
Наука говорить навпаки, посилаючись на «ефект Даннінга-Крюгера». «Люди, 
які мають низький рівень кваліфікації, роблять помилкові висновки і приймають 
невдалі рішення, але не здатні усвідомлювати свої помилки в силу свого низько-
го рівня кваліфікації». Тобто некомпетентний співробітник навіть рівень власної 
некомпетентності не в змозі адекватно оцінити. І щасливо живе з незнищенною 
вірою в свій професіоналізм «вище середнього».

Розмови з колегами  
знижують продуктивність

Три наукових пояснення того, 
звідки беруться погані працівники

Кілька порад  
на кожен день

Колір  
в роботі допомагає!
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
ПРОФЕСІЯ ТЕРМІН ЦІНА НАЗВА УЧБОВОГО 

ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

КАДРОВИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ   
(курси HR-ра, кадровика)

1 міс. 2300 грн Навчальна студія «Тренд» Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,  
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605   trend-ua.club

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ 
(HR – КУРСИ)

1,5-2 міс. 2450 грн Навчальна студія «Тренд» Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,  
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605   trend-ua.club

МЕНЕДЖЕР 
РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

1 міс. 3000 грн Навчальна студія «Тренд» Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,  
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605   trend-ua.club

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ 
(семінар-практикум)

1 день 1100 грн Навчальна студія «Тренд» Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,  
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605   trend-ua.club

МАЙСТЕР МАНІКЮРА 
(базовий курс) 

4 дні 2300 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

вул. П. Пестеля, 11, оф. №9, ст.м. «Вокзальна»;
вул. Княжий Затон, 9, ст.м. «Осокорки», ст.м. 

«Позняки», тел .: (093) 862-24-45, (044) 360-85-76

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ (базовий курс)

19 занять 4000 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

вул. П. Пестеля, 11, оф. №9, ст.м. «Вокзальна»;
вул. Княжий Затон, 9, ст.м. «Осокорки», ст.м. 

«Позняки», тел .: (093) 862-24-45, (044) 360-85-76

АВК - КОШТОРИСНА 
СПРАВА

100 годин 5000 грн Інститут післядипломної 
освіти «УКРСТЕНО»

вул. Межигірська, 87А,  
тел.: (044) 463-5730, (044) 463-5740

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ 
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ

2 міс. 2500 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

проспект космонавта Комарова, 1, корпус 8, кімната 
104А, тел .: (044) 406-7538, (050) 410-4703

АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР  
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

2 міс. 3000 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

проспект космонавта Комарова, 1, корпус 8, кімната 
104А, тел .: (044) 406-7538, (050) 410-4703

АНГЛІЙСЬКА МОВА  
(для дітей 5-12 років)

6 тижнів 2499 грн Перший Кембриджський 
освітній центр

вул. Ярославів Вал, 13/2Б, оф. 39, тел.: (044) 364-0625,
(097) 512-6858, (093) 497-7163, (099) 114-5313

АДМІНІСТРУВАННЯ  
LINUX (початковий рівень)

2 міс. 3000 грн It Education Center б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,  
(093) 475-5550, (044) 537-8676
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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №1 (1228)

ПРОФЕСІЯ ТЕРМІН ЦІНА НАЗВА УЧБОВОГО 
ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

АКАДЕМІЧНИЙ МАЛЮНОК  
І ЖИВОПИС

1 міс. 1520 грн
Студія творчого розвитку  

і арт-терапії  
«Happy Art»

вул. Федорова, 3, оф. 2, тел.: (098) 437-8734,
(066) 448-1841

БАРМЕН 100 годин 2600 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

БАРМЕН (базовий рівень 
- для новачків, які раніше не 
працювали в барах)

5 тижнів 3750 грн FLAIRBAR вул. Бульварно-Кудрявська, 34 Г, тел.: (067) 951-7195,  
(044) 599-7888

БАРМЕН 60 годин 3646 грн Well Rest вул. Шота Руставелі, 12 (Печерський р-н),  
тел.: (096) 663-0333

БАРМЕН 80 годин 3500 гн Training Center Mr.Bar вул. Грушевського, 3, тел.: (067) 571-35-25, 
(050) 939-60-20

БУХГАЛТЕР 2 міс. 1200 грн 
в месяц Навчальний центр «Успіх»

ст.м. «Лук’янівська», вул. Білоруська, 22,  
тел.: (044) 486-1705, (044) 483-9786, (044) 483-2922, 

(063) 288-4986, (097) 889-1222

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С 
8.2

3 міс. 3000 грн Навчальний центр «Школа 
ринкової економії»

ст.м. «Політехнічний інститут», вул. В. Гаврилишина, 7, 
оф. 609, тел.: (044) 236-6238, (067) 961-0652

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С 
8.2

2 міс. 2000 грн НЦ «Практикум»
ст. м. «Лівобережна», вул. Марини Раскової, 19 і 21 

(будівля ПриватБанку), тел.: (044) 362-7663,  
(067) 729-2801, (095) 617-2348

БУХГАЛТЕР ДЛЯ 
ПОЧАТКІВЦІВ

2 міс. 2400 грн Тренінг-центр «Технології, 
економіка і менеджмент»

вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 57/3, 
оф.310, 3 поверх, тел.: (044) 228-7035, (044) 258-2098, 

(044) 287-3626, (097) 357-5050, (067) 742-7719

БУХГАЛТЕР ТА 1С 8.2 1 міс. 2200 грн Навчальний центр «ДАНКО» вул. Сверстюка (Марини Раскової), 19, тел.: (044) 587-
5135, (095) 364-8846, (093) 819-5531 

ВОДІЙ КАТ. «В» 2 міс. 6300 грн Автошкола «Навігатор» пр-т Григоренка, 39Б, тел.: (044) 227-3893, (073) 489-
9292, (095) 489-9292

ВОДІЙ КАТ. «В» 2 міс. 4300 грн Автошкола «Ю.А.Р» ст.м. «Позняки», вул. Мишуги, 5, тел.: (044) 361-6925, 
(067) 601-9301, (050) 738-9062, (093) 532-3812

ВОДІЙ КАТ. «С» 1,5 міс. 3800 грн Автошкола на Курській вул. Курська, 6, тел.: (044) 332-4248, (093) 020-2373, 
(096) 322-8500

ВОДІЙ КАТ. «С» 2,5 міс. 4300 грн Автошкола «Онега» вул. Автозаводська 89-А, пл. Тараса Шевченка,  
тел.:   (044) 432-9895, (044) 430-3742

ВІЗАЖИСТ 1,5 міс. 3000 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ВІЗАЖИСТ (CLASSIC) 1 міс. 4020 грн Студія стилю «Terra Viva» вул. Еспланадна, 20, оф.626, 6 эт., тел.: (044) 583-5563, 
(067) 430-7799

ГОТЕЛЬНА СПРАВА 
(індивідуально)

24 години 3600 грн
Український науково-

освітній центр  
«Престиж»

вул. Авіаконструктора Антонова, 5Б, оф.404,  
тел.: (098) 475-5557, (063) 736-0191, (050) 474-3032

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЯ 
МЕБЛІВ

7 тижнів 3000 грн Дизайн-студія Ширмана вул. Кирилівська, 102, оф. 301, тел.: (067) 407-2970

КОНДИТЕР  
рівень кваліфікації 3 розряд

4 міс. 4900 грн Інститут підготовки кадрів 
промисловості

вул. Лук’янівська, 65/67, тел.: (044) 485-2749, (044) 485-
1746, (093) 911-6373, (096) 264-6601, (066) 600-5650

КОСМЕТОЛОГ 1,5 міс. 4200 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

КОСМЕТОЛОГ 20 занять 5800 грн Навчальний центр «Nateo» пр-т Соборності, 8/2, тел.: (044) 361-8427, 
(098) 733-2233

КОСМЕТОЛОГ 5 тижнів 4500 грн Навчальний центр «Mei Tan» вул. Анни Ахматової, 45, тел.: (063) 263-2249

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ 1,5 міс. 1800 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ

16 занять 3190 грн AIS Study Centre
ст.м. «Позняки», вул. Мішуги, 12, 19 эт., офис 95,  

тел.: (063) 578-1957, (050) 692-3200,  
(044) 578-1957

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ  
(експрес-курс)

10 занять 6800 грн Навчальний центр «Linuell» вул. Костянтинівська, 37, оф. 32 (3 этаж),  
тел.: (044) 362-6978, (067) 837-7966

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ

20 занять 3000 грн Art Academy вул. Краківська, 15/17, офіс №169,  
тел.: (067)143-2696, (050) 247-6358
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ПРОФЕСІЯ ТЕРМІН ЦІНА НАЗВА УЧБОВОГО 
ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

МАСАЖИСТ  
(базовий курс)

42 години 1890 грн Сучасні техніки масажу  
«Інкорте»

вул. Мала Житомирська, д.20 Д,  
тел.: (063) 522-3020, (097) 522-3020,  

(050) 377-3020

ОФІЦІАНТ 124 
години 3200 грн Навчальний бізнес-центр 

«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ОФІЦІАНТ 40 годин 1350 грн Навчальний бізнес-центр 
Everest Trening

Ст.м. «Почайна», пр-т С. Бандери, 21,  4 поверх,  
оф. 404, тел.: (044) 384-0619, (097) 102-4404,  

(066) 388-9209

ОФІС-МЕНЕДЖЕР 260 годин 4800 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ОФІС-МЕНЕДЖЕР 8 занять 950 грн Навчально-освітній центр 
«ITCтолиця»

Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, офис 1004,  
тел.: (044) 383-2792, (097) 943-2833

ОФІС-МЕНЕДЖЕР 20 годин 1550 грн Навчальний центр «LTB 
Group»

вул. Саксаганського, 32, офіс 8
(Ст. М. «Пл. Льва Толстого» або «Олімпійська»),  

тел.: (093) 200-2191, (044) 227-9311,  
(098) 094-6303

ОФІС-МЕНЕДЖЕР 1 міс. 1760 грн Навчальний центр «ДАНКО»
Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 19 , 

тел.: (044) 587-5135, (095) 364-8846, (097) 758-7597, 
(093) 819-5531

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР-
СТИЛІСТ

156 годин 4050 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР 4 міс. 7200 грн Навчальний центр «NATEO» пр-т Соборності, 8/2,  
тел.: (044) 361-8427, (098) 733-2233

ПЕРУКАР 4 міс. 5800 грн
Київська Академія 

перукарського  
мистецтва

вул. Гарматна, 26/2, ДК «Росток», 4-й під’їзд (ст.м. 
«Шулявська»), тел.: (044) 455-5672, (044) 456-4107

ПЕРУКАР 2 міс. 4800 грн Храм краси «Mei Tan» вул. Анни Ахматової, 45, тел.: (063) 263-2249

КУХАР 1,5 міс. 2300 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

КУХАР ІІІ РОЗРЯД 4 міс. 4900 грн Інститут підготовки кадрів 
промисловості

вул. Лук’янівська, 65/67, тел.: (044) 485-2749, (044) 485-
1746, (093) 911-6373, (096) 264-6601, (066) 600-5650

ПРОРАБ 1,5 міс. 2820 грн Навчальний центр «Данко»
вул. Сверстюка (Марини Раскової), 19 , 

тел.: (044) 587-5135, (095) 364-8846, (097) 758-7597, 
(093) 819-5531

РЕКРУТИНГ. ТОЧКА СТАРТУ 3 міс. 10 400 
грн

Перша школа рекрутингу в 
Україні FSR.in.ua

вул. Велика Васильківська (кол. Червоноармійська), 88, 
тел.: (044) 287-2093, (093) 345-0028

СУШИСТ 12 годин 800 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106, 
(098) 087-3141, (095) 527-0070

СЕКРЕТАР 116 годин 3300 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава 
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх, 

тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162,  
(093) 53-22106, (098) 087-3141,  

(095) 527-0070

СЕКРЕТАР 2 міс. 2400 грн Навчальний центр «Успіх» вул. Білоруська, 22, к. 318, тел.: (044) 486-1705, (044) 
483-9786, (044) 483-2922, (063) 288-4986

СЕКРЕТАР 10 занять 1850 грн Навчально-освітній центр 
«ITCтолиця»

вул. Марини Раскової (Сверстюка), 13, офис 1004,  
тел.: (044) 383-2792, (097) 943-2833

СЕКРЕТАР від 1 міс. 1020 грн 
на місяць Інститут Песоцьких вул. Шулявська, 5, офіс 3, тел.: (044) 331-0630

КОШТОРИСНИК, АВК-5 80 годин 3500 грн Київський навчальний 
центр «Курсор»

бульвар Дружби Народів, 20, тел.: (044) 331-2580,
(067) 232-6048, (066) 714-9894

КОШТОРИСНИК ЗІ 
ЗНАННЯМ АВК

2 міс. 4400 грн Навчальний центр «Успіх» вул. Білоруська, 22, к. 318, тел.: (044) 486-1705,  
(044) 483-9786, (044) 483-2922, (063) 288-4986

МИТНИЙ БРОКЕР І 
ДЕКЛАРАНТ

80 годин 1650 грн Cust Broker
вул. Саксаганського, 64, школа-ліцей №21, 2 поверх, 

кабінет 210, тел.: (066) 332-1227, (063) 756-8010,  
(097) 470-8623

МИТНИЙ БРОКЕР І 
ДЕКЛАРАНТ

4 тижні 1680 грн Асоціація митних брокерів 
України

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 923,  
тел.: (044) 537-0250, (095) 304-6894, (063) 310-1514, 

(067) 449-2092                 
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Шановні рекламодавці!
За невихід Вашого рекламного оголошення (модульного, рядкового та ін.) у тижневику «На-

вчання та професійні курси» за вини редакції, рекламодавець має право на розміщення безко-
штовного рекламного оголошення тим же обсягом у наступному номері видання.

Редакція залишає за собою право не публікувати матеріали, у тому числі рекламного змісту, 
якщо вони не відповідають інформаційній політиці видання і можуть негативно вплинути на його 
імідж.

Шановні читачі!
Редакція може не поділяти погляди авторів публікацій. Відповідальність за достовірність 

інформації несуть автори публікацій. Редакція не несе відповідальності за якість послуг, що ре-
кламуються, а також за неточність, недостовірність чи некоректність інформації щодо предмету 
реклами. Відповідальність несуть рекламодавці.

Тижневик розповсюджується через мережу кіосків «Союздрук», «Київоблпреса», «Го-
ловпоштамт», «Інформторгсервіс», «Укрпошта», ТОВ «Факти», «Фастівпреса», ТОВ 
«Омегавидавництво», ДП «CN «Столичні новини», ТОВ «ВТД Саванна», ТОВ «Центр 
дистриб`юції преси», ДП «Редакція газети «Київський телеграф», ПП «Інформ-прес», 
приватними розповсюджувачами.
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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №1 (1228)

ТЕЛЕПРОГРАМА   11 СІЧНЯ - 17 СІЧНЯ

ПОНЕДIЛОК, 11 СIЧНЯ
4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.45 Служба розшуку дiтей.
4.50 Факти.
5.15 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.00 Громадянська оборона.
6.55 Теорiя змови.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Анти-зомбi.
10.05 Секретний фронт.
11.20 Х/ф «Грошовий поїзд». 
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Грошовий 

поїзд». (16+).
13.50 Х/ф «Швидкiсть». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Швидкiсть». (16+).
16.25 Х/ф «Швидкiсть 

2: Контроль над 
круїзом». (16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Вихiд: Боги та 

царi». (16+).
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Вихiд: Боги та царi». 
23.20 Х/ф «Унiверсальний 

солдат 4». (18+).
1.20 Анти-зомбi.

ВIВТОРОК, 12 СIЧНЯ
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Щасливi 

невдахи». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Щасливi 

невдахи». (16+).
13.35 Т/с «Пес. Новорiч-

ний пес». (16+).
15.30 Х/ф «Вихiд: Боги та царi». 
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Вихiд: Боги та царi».
18.45 Факти. Вечiр.
19.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.10 Громадянська оборона.
20.55 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Нюхач». (12+).
23.00 Х/ф «Грошовий 

поїзд». (16+).
1.00 Анти-зомбi.

СЕРЕДА, 13 СIЧНЯ

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
12.05 Х/ф «Ультрафiолет». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Ультрафiолет». (16+).
14.10 Т/с «Нюхач». (12+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Нюхач». (12+).
16.25 Х/ф «Людина-павук».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.10 Секретний фронт.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Нюхач». (12+).
23.05 Х/ф «Пiслявесiльний 

розгром». (16+).
0.45 Громадянська оборона.
2.25 Я зняв!

Четвер, 14 сiчня
4.15 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.30 Факти.

4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
11.50 Х/ф «6 днiв». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «6 днiв». (16+).
14.05 Т/с «Нюхач». (12+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Нюхач». (12+).
16.20 Х/ф «Людина-павук 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.10 Анти-зомбi.
21.00 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Нюхач». (12+).
23.00 Х/ф «Засiдка». (18+).
0.50 Громадянська оборона.
2.30 Я зняв!

П`ЯТНИЦЯ, 15 СIЧНЯ
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Дизель-шоу. (12+).
11.50 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
13.30 «На трьох». (16+).
14.00 Х/ф «Ультрафiолет». (16+).
15.40 Х/ф «Людина-павук 3: 

Ворог у тiнi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Людина-павук 3: 

Ворог у тiнi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.10 Дизель-шоу. (12+).
22.45 «На трьох 9». (16+).
23.45 «На трьох 8». (16+).
0.45 Факти.
1.10 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
2.20 Я зняв!

СУБОТА, 16 СIЧНЯ
5.10 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.25 Факти.
5.50 Т/с «Копи на роботi». (12+).
7.50 «На трьох». (16+).
10.05 Т/с «Нюхач». (12+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Нюхач». (12+).

13.50 Х/ф «Нова люди-
на-павук». (16+).

16.10 Х/ф «Нова людина-павук 
2: Висока напруга». (16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Черепашки-нiн-

дзя 2». (12+).
21.05 Х/ф «Хижак» (2018) (16+).
23.00 Х/ф «Хижаки». (16+).
0.55 Х/ф «Унiверсальний 

солдат 4». (18+).
2.45 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 17 СIЧНЯ
4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Теорiя змови.
7.20 Бiльше нiж правда.
8.10 Анти-зомбi.
9.00 Секретний фронт.
9.55 Громадянська оборона.
10.50 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
14.50 Х/ф «Хижак». (16+).
16.45 Х/ф «Черепашки-нiн-

дзя 2». (12+).
18.45 Факти тижня.
21.10 Х/ф «Напролом». (16+).
22.55 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна 

помста». (16+).
0.30 Х/ф «Засiдка». (18+).
2.10 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 11 СIЧНЯ
4.05 «Легенди бандит-

ської Одеси».
4.55 «Телемагазин».
5.00 «Телемагазин».
5.30 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
9.55 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Квартира безне-

винних». (12+).
14.15 Х/ф «Шеф».
15.50 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.50 Т/с «Пригадати 

молодiсть 5». (12+).
1.50 Х/ф «Нiч закритих 

дверей». (16+).
3.15 «Стосується кожного».

ВIВТОРОК, 12 СIЧНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Квартира безне-

винних». (12+).
14.40 «Речдок».
15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Пригадати 

молодiсть 5». (12+).
1.55 Х/ф «Все можливо».

3.25 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».

СЕРЕДА, 13 СIЧНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Квартира безне-

винних». (12+).
14.40 «Речдок».
15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.00 «Мiсце зустрiчi. 

Новий рiк».
2.50 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».

ЧЕТВЕР, 14 СIЧНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Квартира безне-

винних». (12+).
14.40 «Речдок».
15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.10 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Пригадати 

молодiсть 5». (12+).
1.55 Х/ф «Повiсть про 

перше кохання».
3.20 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».

П`ЯТНИЦЯ, 15 СIЧНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Квартира безне-

винних». (12+).
14.40 «Речдок».
15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Сутичка». (16+).
23.10 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.55 «Речдок».
1.50 «Стосується кожного».
3.20 «Чекай на мене.  

Україна».
4.45 «Телемагазин».

СУБОТА, 16 СIЧНЯ
5.15 Х/ф «Чотири нуль на 

користь Тетянки».
6.50 Х/ф «Том Сойєр».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Кортик».

15.15 Х/ф «Весiлля в 
Малинiвцi».

17.10 Т/с «Її чоловiки», 
1 i 2 с. (12+).

20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Її чоловiки», 

3 i 4 с. (12+).
22.15 «Концерт Олени  

Ваєнги».
0.50 Х/ф «Вiн, вона i я».
2.30 «Подробицi» - «Час».
3.00 «Орел i решка. Шопiнг».
4.20 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».
НЕДIЛЯ, 17 СIЧНЯ

5.15 Х/ф «Весiлля  
в Малинiвцi».

6.55 Х/ф «Пригоди Гекль-
беррi Фiнна».

9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
11.55 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
16.20 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
19.30 Х/ф «Агата Крiстi. Скорче-

ний будиночок». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Агата Крiстi. Скорче-

ний будиночок». (12+).
22.15 Х/ф «Немислиме».  

(18+).
0.05 «Речдок».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
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ПОНЕДIЛОК, 11 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.
12.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 

5», 9 i 10 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Лист помилко-

во», 1 i 2 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Лист помил-

ково». (12+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.
5.30 Т/с «Пугач». (16+).

ВIВТОРОК, 12 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.
12.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 

5», 11 i 12 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Будинок Надiї».
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Будинок Надiї». (12+).
3.30 Сьогоднi.
4.20 Реальна мiстика.
5.30 Т/с «Пугач». (16+).

СЕРЕДА, 13 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.

8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.
12.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного злочину. 
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 5».
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Компаньйон-

ка», 1 i 2 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Компаньйонка». (12+).
3.20 Сьогоднi.
4.10 Реальна мiстика.
5.30 Т/с «Пугач». (16+).

ЧЕТВЕР, 14 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.

12.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного злочину.
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар 

5», 15 i 16 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Доля обмiну не 

пiдлягає», 1 i 2 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Доля обмiну не 

пiдлягає». (12+).
3.20 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 15 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Т/с «Порушуючи 

правила». (12+).
14.40 Т/с «Мама моєї дочки».
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Мама моєї 

дочки». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
22.00 Т/с «Я заплачу 

завтра», 1 с. (12+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Я заплачу завтра», 

2 i 3 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Я заплачу 

завтра». (12+).
2.35 Сьогоднi.
3.25 Х/ф «Пiгулка вiд слiз». (16+).
4.55 Реальна мiстика.

СУБОТА, 16 СIЧНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
9.05 Х/ф «Нульовий 

цикл». (12+).
11.10 Т/с «Несолодка помста», 

1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Несолодка 

помста». (12+).
16.00 Т/с «Се ля вi», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi.
20.00 Т/с «Се ля вi».

21.00 Шоу «Маска».
23.00 Музична платформа: 

Краща пiсня року.
1.45 Телемагазин.
2.15 Музична платформа: 

Краща пiсня року.
2.40 Т/с «Бiлi троянди 

надiї». (16+).
5.30 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 17 СIЧНЯ
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.10 Т/с «Вiр менi». (12+).
13.15 Т/с «Забута жiнка». (16+).
17.00 Т/с «Встигнути все 

виправити», 1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Встигнути все 

виправити». (16+).
23.00 Т/с «Мама моєї 

дочки», 1-3 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Мама моєї 

дочки». (12+).
3.10 Гучна справа.
3.55 Т/с «Пугач». (16+).

ПОНЕДIЛОК, 11 СIЧНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
8.55 Битва екстрасенсiв.  

(16+).
12.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
18.25 Хата на тата. (12+).
20.20 Т/с «Папаньки».  

(12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.25 Т/с «Папаньки». 

 (12+).
1.05 Т/с «Анна-детектив». 

 (12+).
ВIВТОРОК, 12 СIЧНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
8.55 Битва екстрасенсiв.  

(16+).
12.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.35 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
18.25 Хата на тата. (12+).
20.20 Т/с «Папаньки».  

(12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.25 Т/с «Папаньки».  

(12+).
1.15 Т/с «Анна-детектив».  

(12+).
СЕРЕДА, 13 СIЧНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
8.55 Битва екстрасенсiв. 

 (16+).
11.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
18.25 Хата на тата. (12+).
20.20 Т/с «Папаньки».  

(12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.25 Т/с «Папаньки».  

(12+).
1.10 Т/с «Анна-детектив». 

 (12+).
ЧЕТВЕР, 14 СIЧНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.55 Т/с «Коли ми вдома».

8.55 Битва екстрасенсiв.  
(16+).

12.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
18.25 Хата на тата. (12+).
20.20 Т/с «Папаньки». 

 (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.25 Т/с «Папаньки».  

(12+).
1.10 Т/с «Анна-детектив».  

(12+).
П`ЯТНИЦЯ, 15 СIЧНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.25 Т/с «Коли ми вдома».
7.15 Битва екстрасенсiв.  

(16+).
15.25 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiпа». (12+).
20.20 Т/с «Кохання. Побiчний 

ефект». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.25 Т/с «Кохання. Побiчний 

ефект». (12+).
0.50 Т/с «Анна-детектив».  

(12+).
СУБОТА, 16 СIЧНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.25 Т/с «Коли ми вдома».
7.20 Т/с «Папаньки».  

(12+).
9.30 Неймовiрна прав-

да про зiрок.

10.55 Т/с «Папаньки». (12+).
17.05 Хата на тата. (12+).
19.00 Звана вечеря. (12+).
1.20 Х/ф «Маска Зорро».

НЕДIЛЯ, 17 СIЧНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Коли ми вдома».
6.50 Т/с «Папаньки».  

(12+).
15.10 Хата на тата.  

(12+).
19.00 Слiдство ведуть екстра-

сенси.  
(16+).

20.00 Один за всiх. (16+).
22.10 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+).
0.05 Таємницi ДНК. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 11 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 Х/ф «Дiм дивних 

дiтей мiс Сапсан».
12.50 Мелодрама «Полюби 

мене такою».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Мiсiя 

неможлива: Протокол 
Фантом». (16+).

22.50 Бойовик «Джек Рiчєр».
1.25 Бойовик «Джон Уїк». (16+).
3.00 «Життя вiдомих людей».
4.55 «ТСН».

5.40 «Життя вiдомих людей».
ВIВТОРОК, 12 СIЧНЯ

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.25 Х/ф «Алiса в Країнi чудес».
12.30 Х/ф «Брати Гримм». (16+).
14.50 Х/ф «Бiлоснiжка. Казка 

жахiв». (16+).
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Мiсiя неможли-

ва: Нацiя iзгоїв». (16+).
22.50 Бойовик «Особли-

ва думка».
1.35 Х/ф «Бiлоснiжка. Казка 

жахiв». (16+).
3.10 Х/ф «Брати Гримм». (16+).
4.55 «ТСН».
5.40 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 13 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
11.15 Комедiя «Дядько Бак».
13.10 Комедiя «Супернянь». 
14.55 Комедiя «Супернянь 2». 
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Мiсiя немож-

лива: Наслiдки». (16+).
23.00 Бойовик «Найкращий 

стрiлець». (16+).
1.05 Комедiя «Супер-

нянь». (16+).
2.30 Комедiя «Супернянь 2».
3.55 «Життя вiдомих людей».
4.50 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».

ЧЕТВЕР, 14 СIЧНЯ

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
11.15 Комедiя «Бетховен».
13.00 Комедiя «Бетховен 2».
14.50 Комедiя «Бетховен 3».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Лицар дня». 
22.20 Бойовик «Спiвучасник». 
0.45 Бойовик «Особли-

ва думка».
3.05 Бойовик «Найкращий 

стрiлець». (16+).
4.55 «ТСН».
5.40 «Життя вiдомих людей».

П`ЯТНИЦЯ, 15 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».

8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
11.15 Комедiя «Бетховен 3».
13.05 Комедiя «Бетховен 4».
14.55 Комедiя «Бетховен 5».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.15 «Лiга смiху».
21.50 «Лiга смiху».
23.20 «Лiга смiху».
1.00 Бойовик «Джек Рiчєр». 
3.10 Бойовик «Спiвучасник». 
5.00 «Свiтське життя».
5.50 «Життя вiдомих людей».

СУБОТА, 16 СIЧНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Вечiрнiй квартал».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
21.15 «Жiночий квартал».

23.10 «Свiтське життя».
0.10 «Свiтське життя».
1.10, 2.25, 3.45 «Лiга смiху».
5.05 «ТСН».
5.50 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 17 СIЧНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.25 «Свiт навиворiт».
10.00 Бойовик «Мiсiя 

неможлива: Протокол 
Фантом». (16+).

12.25 Бойовик «Мiсiя неможли-
ва: Нацiя iзгоїв». (16+).

14.50 Бойовик «Мiсiя немож-
лива: Наслiдки». (16+).

17.20 Бойовик «Лицар дня».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Ковбої проти 

прибульцiв». (16+).
23.15 Х/ф «Самотнiй 

рейнджер».
2.05 Комедiя «Бетховен 4».
3.35 Комедiя «Бетховен 5».
5.00 «ТСН-Тиждень».

За матеріалами інтернет-видань

НОВИНИ КІНО. ДУША
«Піксар» нас, звичайно, обдурив. Тому що «Душа» на перевірку - ніякий не формальний або неформальний сиквел «пазли», що б нам не 
говорила прізвище Пітера Доктера в титрах або схожість візуальної стилістики. Тобто поки в трейлерах робиться наголос на райдужний світ 
«великого до», на ділі аніматори «Піксара» із завидною ретельністю продовжують твердити про своє. І якщо в мультику «Вгору» все обме-
жилося короткометражкою під відкривають титри, тут, навпаки, розважальний контент лише ненав’язливим контрапунктом перешаровувати 
базову історію, історію дорослу і аж ніяк не розважальну.
Невдалий вчитель музики і вонабі-музикант розривається між інтенцією вряди-годи забезпечити собі постійну позицію з пенсією-страховкою 
і раптово підвернувся шансом стати справжнім джазовим піаністом, регулярно виступають для цінує публіки з гідними колегами по музичних 
пристрастей. І поки старіюча мама вмовляє його розсудливим і припинити мучити себе примарою батьківських мрій про джаз, сам він проби-
рається на заповітне прослуховування, де і отримує шукане місце в квартеті. Одна проблема, на радощах він падає в каналізацію і неминуче 
відправляється в вічну країну «великого після», по шляху потрапляє не туди, зустрічається з ніяк не хоче отримувати пропуск на землю душею 
по імені 22, після чого, здавалося б, вступ має завершитися і початися чистий сімейний ентертейнмент з побігеньках від місцевого бухгалтера, 
догонялки з втраченими душами, шуткованіем з душами смертних любителів медитації і так далі.
Фокус аніматорів власне і полягає в тому, що ці пригоди напівпрозорих душ тут швидко згортаються, повертаючи обох героїв назад на 
Землю заради небанального переселення душ (діти тут відразу шкодують терапевтичного котика), з подальшими вже земними пригодами, які 
не фігурували в трейлерах. І так, це як і раніше і знову історія про вчителя і учнів, піаніста і його батьків, нехай і з атракціонами у вигляді 
перемикання голосів і говорить котейки.

ТЕЛЕПРОГРАМА  11 СІЧНЯ - 17 СІЧНЯ
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НАСТАВНИК «МАРСЕЛЯ» 
ПІДТВЕРДИВ, ЩО 
КЛУБ ЦІКАВИТЬСЯ 

ПОЛЬСЬКИМ 
ФОРВАРДОМ «НАПОЛІ»
Польський форвард «Наполі» Аркадіуш 
Милик може продовжити кар’єру в 
«Марселі». Андре Віллаш-Боаш проко-
ментував дані чутки. «Я можу підтверди-
ти інтерес до Міліка, але ніякі перегово-
ри з «Наполі» поки що не ведуться. Мілік 
– не єдиний варіант. Можливо, це най-
складніша мета для нас і взимку його 
буде переманити непросто», – наводить 
слова португальця L’Equipe.

РИДАВ НА КОЛІНАХ: 
ЩО СТАЛОСЯ 
З ТРЕНЕРОМ 

«САУТГЕМПТОНА» 
ПІСЛЯ «ЛІВЕРПУЛЯ»

В останньому матчі 17-го туру англійсь-
кої Прем’єр-ліги «Ліверпуль» сенсацій-
но програв «Саутгемптону» (0:1), пропу-
стивши гол на другій хвилині. А головний 
тренер «святих» Ральф Газенгюттль піс-
ля фінального свистка ридав на колінах, 
немов тільки що виграв Лігу чемпіонів 
або хоча б АПЛ.
Після матчу 53-річний австрійський 
фахівець пояснив свою неймовірно емо-
ційну поведінку: «У мене були сльози на 
очах через вітер! Коли ти бачиш, як твої 
підопічні борються щосили – відчуваєш 
неймовірну гордість. Для перемоги тобі 
потрібна ідеальна гра проти «Ліверпу-
ля». Це був напружений матч, мій голос 
майже пропав. Хлопці втомилися, віддав-
ши багато сил, але вірили в те, що ро-
блять», – цитує тренера BBC.
Нагадаємо, що Газенгюттль очолив «Са-
утгемптон» 2018 року, а до цього пра-
цював тільки з німецькими клубами. 
Останній з яких – «Лейпциг». Тепер після 
17-ти турів чемпіонату Англії «святі» по-
сідають шосте місце в турнірній таблиці, 
набравши 29 очок. «Ліверпуль» (33 ба-
ли) залишився лідером, але «МЮ» має 
стільки ж очок і гру в запасі.

«БОРУССІЯ ДОРТМУНД» – 
«ВОЛЬФСБУРҐ» 2:0. ГОРА З ПЛІЧ
«Боруссії» нарешті вдалося перервати серію з домашніх поразок. Дортмунд про-
гравав на «Вестфаленштадіоні» в трьох турах Бундесліги поспіль, і ризикував по-
вторити антирекорд – чотири поразки поспіль. «Вольфсбурґ» був вкрай націлений 
набрати три очки. Дортмунд проспав старт матчу й міг пропускати вже на перших 
хвилинах, але Шлаґер пробачив господарів, а удар Штеффена заблокував Хуммельс. 
«Вольфсбурґ» дуже вміло пресингував «Боруссію», у дортмундців не тримався м’яч, і 
вони часто допускали втрати.
На щастя для Дортмунда «Вольфсбурґ» не забив. Однак на десятій хвилині могли за-
бивати вже господарі, але Кастельс потягнув удар Ройса. Потім кіпер «Вольфсбурґа» 
вже впорався з пострілом Голанда. Це була гра з хорошою інтенсивністю, м’яч рідко 
залишався в центрі поля, обидві команди грали ризиковано й часто задіяли фланги. 
Під кінець тайму Дортмунд посилив тиск, але ні Холанду, ні Ройсу ні Санчо не вдава-
лося реалізувати моменти різної складності.
І все ж «Боруссія» домоглася свого. В середині другого тайму Санчо виконав точний 
навіс з кутового, й Аканджі найкраще за всіх зіграв в повітрі. «Боруссія» втратила 
шість очок через голи після кутових у матчах з «Кельном» і «Уніоном», але тепер і 
сама забила рідкісний для себе гол зі стандарту.
Гол мало змінив гру, але поступово Дортмунд став сідати глибше й почав розрахову-
вати на контратаки. Дуже хороший момент мав Тіґґес, який вийшов замість Голанда. 
Розрахунок Едіна Терзича в результаті спрацював. «Вольфсбурґ» в кінці матчу пішов 
ва-банк, і Санчо забив перший в гол в Бундеслізі 2020/21, реалізувавши вихід віч-
на-віч з центру поля. На обличчі англійця 
можна було прочитати величезне полег-
шення. Він здебільшого провалював цей 
матч, але Терзич довірився йому, і Санчо 
відповів голом й асистом. З огляду на те, 
що Холанд, Рейна і Ройс провели не най-
яскравіший матч, «пробудження» Санчо 
було вельми до речі.
«Вольфсбурґ» програв другий раз в сезоні, 
Дортмунд увірвався до першої четвірки.

ПРІМЕРА. 17-Й ТУР. «ВАЛЕНСІЯ» 
ЛЕДЬ НЕ ПРОГРАЛА «КАДІСУ»

«Валенсія» міцна та непоступлива в боротьбі з фаворитами, однак коли самій треба 
діяти з позиції сили – виникають проблеми. Результату немає – лише одна перемога в 
останніх дванадцяти турах опустила «кажанів» у зону вильоту. Тепер важливо там не 
загрузнути, однак поєдинок з «Кадісом» показав, що «Валенсія» буде мучитись. Від са-
мобутнього футболу «Лос Чес» дуже далекі.
Перевага у володінні м’ячем практично не приносила «Валенсії» дивідендів в першому 
таймі. За фактом обидві команди завдали однакову кількість ударів по воротах, хоча 
«Кадіс» грав без м’яча. Можливо, удари Фалі, Фернандеса та «Кали» були не такими 
небезпечними як постріли Черишева, Лі Кан Іна та Гомеса, однак гості не були під 
тиском та напругою.
«Кадіс» і в другому таймі не відставав від «Валенсії». Було зрозуміло, що рішення віддати 
м’яч супернику – це частина стратегії. Гості добре розпоряджалися тими нагодами, які 
виникали під час швидкого переходу від оборони до атаки. Врешті-решт, одна з вилазок 
на чужу половину поля принесла шикарний результат: Еспіно відпасував з флангу, рико-
шетом від Санмартіна м’яч опинився на нозі в Лосано, який відмінно пробив в падінні 
через себе. Природно, що далі «Валенсія» ще збільшила свій час перебування на чужій 
половині поля. Дальній удар Солера не став несподіванкою для голкіпера, а ось Максі 
Гомес з воротарської зони не промахнувся – 1:1. Пощастило «Валенсії», що перед тим 
Лосано влучив у стійку й не подвоїв перевагу «Кадіса». Мабуть, заслужена для обох 
команд нічия. Але як же важко «Валенсії». 
«Валенсія» – «Кадіс» 1:1. Голи: Максіміліано Гомес 79 – Ентоні Лосано 58.

ФРАНЦІЯ

АНГЛІЯ

НІМЕЧЧИНА

ІСПАНІЯ
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Підведемо підсумки:
Від 0 до 9 балів. 
Кращий спосіб розбагатіти для вас – от-
римати спадок або виграти в лотерею.
Від 10 до 27 балів. 
Тільки працею зможете сколотити ка-
пітал. Працюйте, будуйте кар’єру і на-
віть якщо це не принесе бажаних мільй-

онів, життя все одно буде забезпечене.
Від 28 до 48 балів. 
У вас досить високі шанси, щоб ста-
ти мільйонером. Уміло розділяючи 
ділові та особисті стосунки, терпляче 
примножуйте своє багатство. Приєм-
но прикрашає вас і скромність; до чого 
виставляти напоказ достаток і розкіш?

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

Кар’єра, сім’я і 
самореалізація

Всім знайоме протистояння, коли дово-
диться вибирати між кар’єрою і сім’єю. 
В молодому війі хочеться перемог і ве-
ликих звершень, тому більшості здається 
розумним докласти максимум зусиль для 
завоювання соціальних висот.
Через деякий час цей етап змінюєть-
ся цінностями не менше земними, але 
більш душевними. Сім’я та діти. У дея-
ких кар’єра забирає стільки сил і енер-
гії, що їм просто не до того. І тоді му-
дріші товариші починають їм вправляти 
мізки – мовляв, гроші в житті не голов-
не, всіх не заробиш і натомість пропо-
нують цінності сімейного життя, як щось 
більш значне, ніж всі гроші світу.
Можливий і інший варіант, коли кар’єрі 
протиставляється самореалізація, при-
чому не обов’язково творча, але з тією 
ж ідеєю: гроші – не головне в житті, на-
багато важливіше займатися улюбле-
ною справою, можливо навіть творити.
Притому обидві запропоновані альтер-
нативи дійсно працюють – їх тому і про-
понують, щоб, порівнявши одне з ін-
шим, люди переконалися: сім’я і само-
реалізація важливіші за кар’єру. Суб’єк-
тивно важливіше...
Яка ж мета кар’єрного успіху?
Успішна кар’єра, багато грошей і вла-
да не є самоціллю, а дозволяють людині 
вирішувати її внутрішню проблему. Між 
кар’єрою, сім’єю і самореалізацією не-
має ніякої різниці. І те, і інше, і третє – 
одні й ті ж спроби вгамувати психоло-
гічну потребу в любові, прийнятті та ро-
зумінні. І як такі, всі ці шлях и ведуть в 
одну і ту ж сторону.
Справжня альтернатива не в тому, щоб 
відмовитися від звичайної кар’єри зара-
ди сім’ї або творчих пошуків. Відстань 
від точки «А» в точку «Б» можна дола-
ти різними способами – пішки, на ве-
лосипеді або на машині – але, з огляду 
на, що точка «Б» на практиці недосяж-
на і весь час дивним чином вислизає за 
горизонт, то між способами пересуван-
ня, по суті, немає ніякої різниці. Швидко 
рухаєшся або повільно – мета від цього 
ближче не стає.
А значить і вихід з пастки не в тому, 
щоб змінювати засіб пересування на 
більш швидкий, а в чомусь зовсім іншо-
му. У тому, щоб змінити сам напрямок 
руху і ввести нову точку відліку пройде-
ного шляху – точку «Я»...

У кожного своя дорога до благополуччя: один чекає «Манни з 
неба», інший покладається на власний розум і кмітливість. Спро-
буйте визначити свій курс успіху, відповівши на питання.
1. Яким способом простіше «робити» 
гроші?
а) працюючи, ризикуючи і вкладаючи кошти 
у справу (6);
б) мріючи про спадщину або виграші в ло-
терею (0);
в) наполегливо вибудовуючи кар’єру (3).
2. Який розмір прибутку може бути прий-
нятий до уваги при укладанні угоди?
а) від півмільйона до мільйона (0); б) до 10 
мільйонів (3); в) 10 млн і вище (6).
3. З яким висловлюванням згодні?
а) чим більше грошей, тим більше задово-
лення (6);
б) грошові знаки означають владу (3);
в) хрусткі купюри завжди викликають заз-
дрість (0).
4. Як би поставилися до згадки свого 
імені в розділі «Світське життя»?
а) з радістю (0); б) з невдоволенням (6); в) 
про мене і так пишуть (3).

5. Яким способом можна виграти на 
скачках?
а) ризикуючи, роблячи високі ставки (0);
б) навіть мінімальними ставками (3);
в) купивши коня-переможця (6)
6. Ставши мільйонером, насолоджува-
лися б цим положенням?
а) зрозуміло (0);
б) не забув би продемонструвати свою пе-
ревагу (3);
в) ні (6).
7. Куди вклали б мільйони?
а) в нерухомість, майно, колекцію витворів 
мистецтва (3);
б) в акції та інші цінні папери (6);
в) прислухався б до рішення близьких (0).
8. Маючи пару мільйонів, хотіли б заро-
бляти додатково?
а) невелику суму навряд чи, а від великої не 
відмовився б (3); б) звичайно (6); в) ні і так 
вистачає (0).

ФінансоФінансовийвий
успіхуспіх



ГОРОСКОПГОРОСКОП
ОВЕН (21 березня – 20 квітня)
У першій половині тижня візь-
міть під контроль вирішення 

важливих для вас питань. У середу, по-
старайтеся не випускати ситуацію зі 
своїх рук, і тоді можливе підписання ро-
бочого контракту.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 21 травня)
Організовуйте діяльність щодо 
власного працевлаштування з 

самого початку тижня – складіть план 
зустрічей, підготуйтеся до переговорів з 
роботодавцями.

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 
червня)
Вирішення фінансових питань 

заплануйте на першу половину цього 
періоду. Вдало пройдуть поїздки, пре-
зентації та рекламна діяльність. Звер-
ніть увагу на сампочуття.

РАК (22 червня – 22 липня)
Наступний тиждень несе мож-
ливості для організації власної 

справи. Пропозицій в сфері професій-
ної діяльності теж буде більш ніж до-
статньо. Приділіть більше уваги оточу-
ючим.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня)
Протягом цього тижня можна 
сміливо розширювати свої зв’яз-

ки в професійному напрямку. Зараз ви 
станете настільки привабливі, що змо-
жете залучити на свою сторону мало не 
конкурентів.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)
Тиждень сприяє активному по-
шуку роботи і обіцяє бути спе-

котним. Якщо ви ще не встигли звільни-
тися з попереднього місця, готуйтеся до 
підвищення по службі. Але не забувай-
те, що все залежить від вас.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 
жовтня)
На цьому тижні спробуйте яко-

мога максимально проявити свої творчі 
здібності, щоб підвищити продуктив-
ність своєї роботи. І не забувайте про 
рідних, вони потребують вашої уваги.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 
листопада)
Зараз немає необхідності брати 

на себе підвищені трудові зобов’язання. 
Вдало можуть вирішитися деякі юри-
дичні питання. Тиждень буде багатий 

на сприятливі ситуації! Гарний час для 
романтичних зустрічей.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 
грудня)
Ваші дії будуть вимагати від-

повідальності, самоконтролю і дисци-
пліни. Якщо рішення дозріло – це вже 
половина шляху, а інше – справа техніки!

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)
Ініціатива буде заохочуватися! 
Прогнозується зростання авто-

ритету в тій області, де ваші навички, 
вміння, знання гідно оцінять. Існують 
тенденції до зростання доходів.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 19 
лютого)
Активним тиждень буде в про-

фесійному і творчому плані. Ваш вну-
трішній стан буде відповідати тому, що 
відбувається!

РИБИ (20 лютого – 20 березня)
Звернення за допомогою до дер-
жавних органів не залишиться 

без відповіді. Ділові питання можна 
вирішити швидко і без напруги. Поїзд-
ки, покупки, зустрічі будуть вдалими.

з 11 січня по 17 січня

Ми стаємо схожими Ми стаємо схожими 
на тих людей, з на тих людей, з 
якими спілкуємося. якими спілкуємося. 
Вибирайте своє Вибирайте своє 
оточення – якими оточення – якими 
б ми не були б ми не були 
унікальними, воно унікальними, воно 
все одно впливає  все одно впливає  
на нас. на нас. 

Роберт де НіроРоберт де Ніро
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