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РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8792 ВАКАНСІЇ

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 

ІСТОРІЇ ЗІРОК

38

40

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

21
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

КЕРІВНИКИ • 
АДМІНІСТРАЦІЯ
Директори. Заступники директорів. 
Начальники. Адміністратори.

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.
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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
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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 № 85894.
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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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
РОЗКЛЕЮВАЧІ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ 
(можливо пенсійного віку або з інвалідністю). Без 
знання міста Києва та невпевнених прохання не 
турбувати. Оплата щотижня. Гарні умови. Тел.: 067-
503-0530, 050-406-6536.  

ПРОДАВЕЦЬ у м’ясний магазин «М’ясо від ферме-
ра». Досвід роботи обов’язково, вік бажано 25-50 
років. З/п 700 грн/день. Тел. 096-400-5777.  

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК із досвідом 
роботи у держслужбі. Можливий індивідуаль-
ний графік. Тел. 095-445-6419.  

АКТИВНИЙ СПІВРОБІТНИК В ОФІС (вхідні 
дзвінки). Можна здатним до навчання пенсіоне-
рам. 4-5 годин на день. Тел. 095-445-5908.  



14.02.2022 9

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

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

КЕРІВНИКИ • 
АДМІНІСТРАЦІЯ

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ терміново по-
трібен ТОВ»Транс-Оболонь». Тел. 050-444-
5762.  

АДМIНIСТРАТИВНИЙ ПОМIЧНИК з медичним до-
свiдом. Офiс в центрi мiста, гарантованi виплати, 
графiк 5/2 або гнучкий. Без вiкових обмежень. Тел./
вайбер 099-300-0322.  

АДМІНІСТРАТОР потрібен клінінговій компанії. 
З/п договірна. Тел.: 067-548-2916, 067-567-
6728.  

АДМІНІСТРАТОР НА РЕСЕПШН потрібен в обслу-
говуючу організацію. Ст.м «Видубичі». З/п 12000 
грн. Тел. 097-795-2473.  

АДМІНІСТРАТОРИ в комп’ютерний клуб. Знання 
ПК (геймери). Стать та вік значення не мають. ГР: 
доба/доба або 12 годин. З/п 11000 грн. Тел. 063-
026-7222.  

АСИСТЕНТ КЕРІВНИКА в комерційний відділ. 
З досвідом роботи у фінансовій сфері. Євро-
пейский рівень оплати. Офіційне оформлення. 
Запис на співбесіду за телефоном. Тел. 095-
445-6419, Надія.  

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АСИСТЕНТ. Додатковий дохід для невгамовних 
пенсіонерів! Гідна прибавка до пенсії! Тел.: 067-
814-2125, 063-251-1018.  

АСИСТЕНТ. Увага! Стабільна зайнятість! Офіс у 
центрі! Тел. 095-445-5908.  

ОПЕРАТОР ПК в транспортну компанію для вне-
сення замовлень та накладних в базу даних. Офі-
ційне працевлаштування. ГР: пн-пт, 9.00-18.00. 
Стабільна робота та з/п. З/п від 10000-12000 грн. 
Тел. 093-778-0140.  

ОФІС-МЕНЕДЖЕР без ДР в офіс (прийом дзвінків) 
у Київ, Дніпро, Одесу, Хмельницький. З/п 23000 
грн. Виплата двічі на місяць. Офіційна робота. На-
вчання за допомогою фірми. Беремо студентів. 
ГР: 5/2 з 10.00 до 18.00. Тел. 098-194-7031, Аліна 
Петрівна.  

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА 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.  

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ, КЕРІВНИКИ, БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
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КУР’ЄР для доставки документів по окремому рай-
ону міста. ГР: пн-пт, 9.00-18.00. Офіційне працев-
лаштування. З/п 8000-12000 грн + проїздний. Тел. 
093-778-0140.  

КУР’ЄР. м.Київ та Україна. Повний день або част-
ково. З/п від 7000 грн/міс. Ст.м «Вокзальна». Тел. 
067-479-8188.  

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

КУР’ЄРИ

МЕНЕДЖЕР З ВЕДЕННЯ ПІДРЯДНИКА потрібен 
компанії «Екотехтранс». Знання 1С, МедОк, пер-
винної документації. Комунікабельний, добре по-
ставлена дикція. ДР з каналізаційними мережами. 
З/п 15000-25000 грн. Тел. 050-302-1188.  

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ металопрокату.  Ст.м 
«Видубичі». З/п від 20000 грн. Тел.: 067-401-
9629, 067-505-2541  

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

МЕНЕДЖМЕНТ • 
МАРКЕТИНГ •  
РЕКЛАМА

АСИСТЕНТ. Додатковий дохід для невгамовних 
пенсіонерів! Гідна прибавка до пенсії! Тел. 095-
445-5908.  

БУХГАЛТЕР терміново потрібен ТОВ»Транс-Обо-
лонь». Тел. 050-352-2301.  

КОШТОРИСНИК з досвідом роботи в будівельну 
компанію. Складання (прорахунок) кошторисів, 
договірних цін, актів виконаних робіт. Робота в про-
грамі АВК-5. Офіс в р-ні Жулянського моста. Тел.: 
067-787-5620, 050-641-0122.  

АДМІНІСТРАТОР потрібен у мережу хостелів «Київ-
житло», м. Київ. Наша компанія пропонує: гідні умо-
ви роботи. З/п від 7000 грн. З питань працевлашту-
вання звертатися за тел. 067-324-2270, Наталя.

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ 
ГАЛУЗЕЙ

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

МЕДИЦИНА • 
ФАРМАЦЕВТИКА

АСИСТЕНТ СТОМАТОЛОГА в стоматологію в р-ні 
ст.м «Нивки». ДР не обов’язково. Можливо працев-
лаштування інтернів. Тел. 097-810-7770.  

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ, МЕДИЦИНА
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КРАСА • ФІТНЕС, ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 

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

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

КРАСА • ФІТНЕС • 
МАСАЖ

АКТИВНИЙ ПОМІЧНИК ВІДДІЛУ ЗБУТУ з до-
свідом роботи в торгівлі. Оплата до 18500 грн + 
премії. Тел. 095-445-5908.  

АСИСТЕНТ КЕРІВНИКА. В офіс потрібні помічники 
керівника. Робочий тиждень: 5/2 (гнучний графік). 
Гарантований дохід. Локація офісу центр. Без віко-
вих обмежень. Тел.: 063-198-6343, вайбер, 095-
341-8589.  

ЕКСПЕДИТОРА запрошує торгово-виробнича 
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР змінний: 
6-денка, сб - короткий день. Наявність актуального 
військового квитка обов’язкова. Офіційне оформ-
лення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035.  

КАСИРИ-ПРОДАВЦІ. З/п 13500 грн «чистими». 
Магазини одягу секонд-хенд мережі «HUMANA». 
Офіційне працевлаштування з першого дня ро-
боти + соцпакет. З/п та аванс своєчасно. ГР: 3/2, 

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

ТОРГІВЛЯ
ковзний. Звертайтесь до директора магазину 
або за тел.: (044) 538-0218, (044) 538-0219, www.
humana.com.ua  

ПРОДАВЦІВ НА ВИКЛАДКУ запрошуємо на робо-
ту. ГР: 7/7. З/п від 10000 грн. Адреси: ст.м «Нивки», 
пр-т Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-449-
2613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 
067-449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна», 
вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ. З/п 12000 грн (виплата два 
рази на місяць). У зв’язку з відкриттям нових про-
дуктових магазинів «КОЛО». Адреси: Троєщина, 
Лівий берег, Поділ, Центр, Оболонь, Виноградар, 
Солом’янський р-н, Печерський р-н, р-н Залізнич-
ного вокзалу, Святошинський р-н, Софіївська Бор-
щагівка, Голосіївський р-н. Графік: 3/3 або часткова 
зайнятість. Тел.: 095-261-1012, 066-003-2571, 066-
007-7019, 068-165-7209.  

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

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
ПРОДАВЕЦЬ жіночого одягу з досвідом роботи. 
ТЦ «Даринок». З/п від 7000 грн. Тел. 067-256-3287.  

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ в магазин автохімії 
та матеріалів для кузовного ремонту автомобіля. 
З/п від 16000 грн. ГР: пн-пт з 9.00 до 18.00, сб з 
10.00 до 15.00. Адреса: вул. Васильківська, Го-
лосіївський р-н. Тел. 063-351-2564.  

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ товарів для здо-
ров’я. Бажано жін. 30-60 років, з досвідом роботи у 
сфері продажу побутових товарів. Місце розташу-
вання: ТЦ «Мармелад» та район «Дрiм Таун 2». Тел. 
067-604-5599, Антоніна.  

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ у торгових залах. 
Київ, Хмельницький, Запоріжжя. Проживання за 
допомогою фірми. ГР: з 8.00 до 20.00. Вахта чи 5/2. 
З/п 900 грн зміна. Виплата щоденно. Обмежень за 
віком немає. Тел. 098-194-7031, Аліна Петрівна.  

ПРОДАВЦI. Пiдробiток/робота. Швидкий розраху-
нок. Тел. 096-110-0320.  

ПРОДАВЦІ В КАВ’ЯРНІ потрібні на постійну ро-
боту прямому роботодавцю (приготування каво-
вих напоїв та продаж випічки). З/п 700-1000 грн/
день. Робота в м. Києві в Шевченківському районі. 
Можливість надання безкоштовного житла обгово-
рюється на співбесіді. Телефонувати за тел. 095-
250-7307.  

ПРОДАВЦІ М’ЯСА з досвідом роботи потрібні на 
постійну роботу прямому роботодавцю. З/п 800-
1000 грн/день. Робота в місті Києві в Шевченківсь-
кому районі. Можливість надання безкоштовного 
житла обговорюється на співбесіді. Телефонувати 
за тел. 095-250-7307.  

ПРОДАВЦІ в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. 
Щербаківського, 58, відділ персоналу. Гідна, ста-
більна з/п, безкоштовне харчування, можливість 
додаткового заробітку. Допомагаємо з житлом. 
Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-570-4120.  

ПРОДАВЦІ. Район Борщагівки. З/п від 1200 грн/
день і вище. Тел. 050-828-7334.  

ПРОДАВЦІ. Бажано жінки, відповідальні, актив-
ні, товариські, без шкідливих звичок (алкоголь). 
Робота постійна, зі зміною товару по сезону. 
Зима: шапки, рукавички, шкарпетки, лосини, 
колготи. Літо: окуляри від сонця, кепки, пара-
сольки, шкарпетки. Виносна торгівля, ст.м «Жи-
томирська» та Святошинський район. З/п 200 
грн + 10% від каси (400-1100 грн/день). Тел. 063-
604-7250.  

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. З/п 12000 грн (виплата два 
рази на місяць). У зв’язку з відкриттям нових про-
дуктових магазинів «КОЛО». Адреси: Троєщина, 
Лівий берег, Поділ, Центр, Оболонь, Виноградар, 
Солом’янський р-н, Печерський р-н, р-н Залізнич-
ного вокзалу, Святошинський р-н, Софіївська Бор-
щагівка, Голосіївський р-н. Графік: 3/3 або часткова 
зайнятість. Тел.: 095-261-1012, 066-003-2571, 066-
007-7019, 068-165-7209.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ. З/п 13500 грн «чистими». 
Магазини одягу секонд-хенд мережі «HUMANA». 
Офіційне працевлаштування з першого дня ро-
боти + соцпакет. З/п та аванс своєчасно. ГР: 3/2, 
ковзний. Звертайтесь до директора магазину 
або за тел.: (044) 538-0218, (044) 538-0219, www.
humana.com.ua  

ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ потрібні в магазин 
будівельних матеріалів на постійну роботу. ГР: 
9.30-19.00, п’ятиденка. З/п 15000 грн./міс. Про-
понуємо стабільну виплату з/п. Офiційне працев-
лаштування. Безкоштовне навчання. м. Київ, вул. 
О. Теліги, 27 (ст.м «Дорогожичі»). Тел. 050-352-
2850, Леонід.  

ПРОДАВЦЯ продовольчих товарів запрошує на 
роботу кулінарний дім «ІБІС». ГР: 3/2. м.Київ, бул. 
Лесі Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне 
працевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 
9.00-18.00).  

КАСИРА ТОРГОВОГО ЗАЛУ запрошує на роботу 
кулінарний дім «ІБІС». ГР: індивідуально. м.Київ, 
бул. Лесі Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офі-
ційне працевлаштування. Безкоштовне харчуван-
ня. Тел.: 067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга 
(пн-пт, 9.00-18.00).  

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-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.  

КАСИРИ-ПРОДАВЦІ. З/п 12000 грн (виплата два 
рази на місяць). У зв’язку з відкриттям нових про-
дуктових магазинів «КОЛО». Адреси: Троєщина, 
Лівий берег, Поділ, Центр, Оболонь, Виноградар, 
Солом’янський р-н, Печерський р-н, р-н Залізнич-
ного вокзалу, Святошинський р-н, Софіївська Бор-
щагівка, Голосіївський р-н. Графік: 3/3 або часткова 
зайнятість. Тел.: 095-261-1012, 066-003-2571, 066-
007-7019, 068-165-7209.  

ПРОДАВЕЦЬ у м’ясний магазин «М’ясо від ферме-
ра». Досвід роботи обов’язково, вік бажано 25-50 
років. З/п 700 грн/день. Тел. 096-400-5777.  

ПРОДАВЕЦЬ НА ЯРМАРКУ потрібен на постійну 
роботу у зв’язку з розширенням виробництва. Тел.: 
(044) 462-4419, 093-472-0301.  

ПРОДАВЕЦЬ ПРОДТОВАРІВ у маленький мага-
зин, район Шулявка. Графік: 2/2 тижні. З/п від 550 
грн/день. За потреби надаємо житло. Тел.: (044) 
455-6933, 067-936-0753, Оксана Миколаївна.  

ПРОДАВЕЦЬ в кіоск. Можна без ДР. ГР: тиждень 
через тиждень. З/п: ставка + %, від 6000 до 7000 
грн в тиждень. Харківський р-н. Тел. 096-450-9444.  

ПРОДАВЕЦЬ в торговий павільйон. Бажано 
пенсійного віку. Продукти харчування, 15 ро-
бочих днів. З/п 4000 грн. Тел.: 095-901-9020, 
063-756-3806.  
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ПРОДАВЦІ • КАСИРИ, РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ

КУХАРЯ-КОНДИТЕРА запрошує на роботу 
кулінарний дім «ІБІС». ГР: 4/2. м.Київ, бул. Лесі 
Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне пра-
цевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 
9.00-18.00).  

КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА запрошує на роботу 
кулінарний дім «ІБІС». ГР: 4/2. м.Київ, бул. Лесі 
Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне пра-
цевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 
9.00-18.00).  

МИЙНИЦЮ КУХОННОГО ПОСУДУ запрошує на 
роботу кулінарний дім «ІБІС». ГР: 3/3. м.Київ, бул. 
Лесі Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне 
працевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 
9.00-18.00).  

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М’ЯСА в «МегаМаркет». Ст.м 
«Нивки», вул. Щербаківського, 58, відділ персона-
лу. Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування, 
можливість додаткового заробітку. Допомагаємо 
з житлом. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-
570-4120.  

ОБРОБЛЮВАЧА РИБИ запрошуємо на роботу. ГР: 
7/7. З/п 11000 грн. Адреси: ст.м «Нивки», пр-т Пе-
ремоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-449-2613; ст.м 
«Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 067-449-
2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна», вул. Сури-
кова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

ОФІЦІАНТ. Гнучкий графік роботи. З/п стабільна, 
достойна. Клуб «5 елемент». Адреса: вул. Електриків, 
29-А. Тел. 067-555-1264, e-mail: Hr@5el.com.ua  

ПЕКАР потрібен на постійну роботу у зв’язку з роз-
ширенням виробництва. Тел.: (044) 462-4419, 093-
472-0301.  

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

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
ОФІЦІАНТИ з досвідом в ресторан в центрі Києва. 
ДР обов’язково. ГР гнучкий. Іногороднім житло.  
З/п: 200 грн/зміна + % + чайові свої (20000-30000 
грн/місяць). Вул. Рогнединська, 2, ст.м «пл. Льва 
Толстого», «Палац спорту». Телефонувати з 10.00 
до 18.00, пн-пт: 073-415-7232, (044) 235-0952, 
(044) 234-4394.  

ОФІЦІАНТИ на постійну роботу. Повний робочий 
день, офіційне працевлаштування. Виноградар 
(Поділ). З/п: 200 грн/вихід + 4% від чеку + чай + 
харчування. Тел. 063-109-7578.  

ПЕКАР НА БІСКВІТИ в кондитерський цех. Є жит-
ло. Р-н Троєщина. Тел. 067-369-1158.  

ПЕКАР в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. Щер-
баківського, 58, відділ персоналу. Гідна, ста-
більна з/п, безкоштовне харчування, можливість 
додаткового заробітку. Допомагаємо з житлом. 
Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-570-
4120.  

ПЕКАРІВ 3-ГО РОЗР. запрошує на роботу конди-
терське виробництво. З/п від 12500 грн. Офіційне 
працевлаштування. ГР: 2/2 по 12 годин (з 8.00 до 
20.00). Тел.: 050-385-7148, 095-274-9106, 050-
388-7360.  

ПОМІЧНИК на кухню. Нічна зміна Без вікових 
обмежень, швидкий, акуратний, кмітливий, 
швидко навчається. ГР: нд-чт, з 19.00 до 7.00. 
Адреса Пімоненко, 20. Бажано  проживан-
ня  поблизу. З/п від 600 грн за зміну. З мож-
ливістю зростання. Тел. 097-244-7765, Олек-
сандр.  

ПОСУДОМИЙНИЦЬ запрошуємо на роботу. 
ГР: 7/7. З/п від 8500 грн. Адреси: ст.м «Нивки», 
пр-т Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-
449-2613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьма-
на, 6, тел.: 067-449-2613, 067-449-2631; ст.м 
«Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-
5756.  

ТІСТОМІСИ з ДР на кондитерське підприємство. 
З/п від 24000 грн. Оболонський район, ст.м «Почай-
на». Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.  

ФОРМУВАЛЬНИК ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА в цех. 
Р-н Троєщина. Є житло. Тел. 067-369-1158.  

ШЕФ-ПЕКАР в ресторан в центрі Києва. ДР 
обов’язково. ГР: 5/2, 8.00-18.00. Іногороднім 
житло. З/п 25000 грн, випробувальний термін 1 
місяць. Р-н вул. Рогнединська, 2, ст.м. «Пл. Льва 
Толстого», «Палац спорту». Телефонувати з 10.00 
до 18.00, пн-пт:  073-415-7232, (044) 234-4394, 
(044) 235-0952.  

БАРИСТА в кафетерій. Ст.м «Бориспільська». ГР: 
2/2, 3/3, з 8.00 до 21.00. З/п 500 грн./вихід + 5% + 
чай (12000-15000 грн.) Тел. 050-078-7250.  

БАРМЕН 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.  

БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА запрошує на роботу 
кулінарний дім «ІБІС». ГР: 2/2. м.Київ, бул. Лесі 
Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне пра-
цевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 
9.00-18.00).  

БІСКВІТНИКІВ запрошує на роботу кондитер-
ське виробництво. З/п від 12500 грн. Офіційне 
працевлаштування. ГР: 2/2 по 12 годин (з 8.00 до 
20.00). Тел.: 050-385-7148, 095-274-9106, 050-
388-7360.  

ГОСПОДАРОЧКИ (хозяюшки) в ресторани м. 
Києва. З/п за домовленістю. ГР: тиждень/тиждень, 
12 годин в день. Тел. 097-888-7733.  

КОНДИТЕРІВ без досвіду роботи (навчаємо) за-
прошує кондитерське підприємство. З/п від 20000 
грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095-
333-4334, 098-333-4334.  

КОНДИТЕРІВ запрошуємо на роботу. З усіх ре-
гіонів України. Офіційне працевлаштування. Вчас-
на виплата з/п 2 рази на місяць. Проходження мед.
огляду за рахунок підприємства. ГР: 5/2. З/п від 
13500 грн. Тел.: 050-385-7148, 095-274-9106, 050-
388-7360.  

КУХАР по виготовленню напівфабрикатів. Бажано 
жінки. Без шкідливих звичок. З/п від 700 грн/зміну. 
м.Київ, ст.м «Позняки». Тел.: 067-660-6080, 067-
327-0340.  

КУХАР терміново потрібний Школі-садку на Ру-
санівці. Офіційне працевлаштування, гнучкий 
графік. Чекаємо з нетерпінням нашого спеціаліста 
з харчування. Тел. 063-319-8486.  

КУХАР-УНІВЕРСАЛ. Оплата 700 грн/день + % від 
банкетів. ГР: 7/7. Тел. 098-151-1275.  

КУХАРЯ НА ГАРЯЧИЙ ПРОЦЕС запрошує готель 
«Mercure Kyiv Congress Hotel». Офіційне працев-
лаштування. Житло надаємо. З/п 2 рази в місяць. 
Ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 
067-441-5859.  
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ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ • ШВАЧКИ, МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

КРАВЕЦЬ/ШВАЧКА ательє в дизайн-студію. ДР 
від 4 років. Якісне пошиття виробів за готовими ле-
калами. Робота з різними видами тканин. ГР: 8-го-
динний. Без шкідливих звичок. З/п від 15000 грн. 2 
хв.від ст.м «Хрещатик», 5 хв ст.м «Театральна». Тел. 
066-408-0290.  

ШВАЧКА на взуттєве підприємство. Тел. 096-953-
3848.  

ШВАЧКА на пошиття корпоративного одягу. Охай-
на, бажано з досвідом роботи. З/п від 16000 грн 
(відрядна), 2 рази на місяць. Р-н Подільський. Тел.: 
050-312-4680, 098-419-6515.  

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

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

ШВАЧКА для роботи в цеху. Часткова або повна 
зайнятість. Пошиття пряморядних нескладних 
виробів. Офіційне працевлаштування. З/п до 
12600 грн. Район роботи - ст.м «Бориспільсь-
ка». Тел.: 095-725-9185, 097-107-0347, 093-
026-1051, 044-587-5047.  

ШВАЧКА. ДР від 5 років, пошиття жіночого одя-
гу, якісне виконання роботи, робота з усіма ви-
дами тканини, пошиття малих партій. Стабільна 
з/п. Ст.м «Харківська». Тел.: 063-864-3635 або 
067-509-1979, Тетяна.  

ШВАЧКА. Ремонт. Ст.м «Васильківська»та Борща-
гівка. З/п 14000 грн. Тел. 097-773-9653.  

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

МЕБЛЕВЕ  
ВИРОБНИЦТВО

МАЙСТЕР З ПЕРЕТЯЖКИ МЕБЛІВ та встанов-
лення авточохлів. Навчаємо, без ДР. МР: Печер-
ськ. З/п відрядна. Тел.: 067-503-6590, 063-692-
5122.  

МАЙСТЕР ПО ПЕРЕТЯЖЦІ м’яких меблів. З/п 
від 20000 грн. Виплата після  замовлення. Гар-
ні умови праці. Тел.: 067-658-1125, 066-183-
8352.  

РІЗАЛЬНИК-НАКЛЕЮВАЧ ДСП ТА МДФ. З досві-
дом роботи, без шкідливих звичок, акуратність. З/п 
20000 грн. Ст.м «Олімпійська», вул. Велика Василь-
ківська, 100 або вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 
096-322-5626.  

СКЛАДАЛЬНИК КОРПУСНИХ МЕБЛІВ. ДР від 
4 років, без шкідливих звичок, акуратність. З/п 
27000 грн (від 16000 грн на випробувальний тер-
мін). Ст.м «Олімпійська», вул. Велика Васильківсь-
ка, 100 або вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 
096-322-5626.  

СКЛАДАЛЬНИКИ корпусних меблів. З досвідом 
роботи. З/п від 15000 грн. Академмістечко. Тел.: 
063-563-5970, 067-993-3383.  
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БУДІВНИЦТВО

БУДІВЕЛЬНИК в ТРЦ «Метроград» на постійну ро-
боту в ремонтну бригаду. Офіційне працевлашту-
вання, своєчасна зарплата, п’ятиденний робочий 
тиждень. Житло не надається. Тел. 067-235-5305.  

КОМПЛЕКСНІ БРИГАДИ НА САНТЕХНІЧНІ РОБО-
ТИ на постійну роботу на об’єкти по м. Києву. З/п 
від 32000 грн, виплати двічі на місяць. Виробіток 
за затвердженими розцінками. Тел. 067-277-9605, 
Ростислав Романович.  

МЕХАНІК систем вентиляції та кондиціонування в 
мережу бізнес-центрів. З/п 20000 грн. ГР: 5/2 (8 го-
дин зміна). Ст.м «Васильківська», ст.м «Святошин». 
Офіційне працевлаштування, оплачувана відпуст-
ка, лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. Тел. 067-
286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

МОНТАЖНИК СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. 
Оплата: 26000 грн (з/п + бонуси). ГР: 5/2. Ст.м 
«Берестейська». Установка риштування, кріплення 
страховки, кріплення конструкції для обладнання, 
практичний досвід верхолазних робіт, робота з різ-
ним інструментом (перфоратор, УШМ тощо). Тел. 
063-282-2067, Лілія.  

МУЛЯРИ (КАМЕНЩИКИ) з ДР. Кладка чорно-
ва. З/п відрядна. Тел. 098-683-5435.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні 
на пункти прийому. Проводимо стажування. 
З/п висока. Надаємо житло. Тел. 096-022-
0202.  

СТРОПАЛЬНИК-ГАЗОРІЗАЛЬНИК. Ст.м «Ви-
дубичі». З/п від 17000 грн. Тел.: 067-401-9629, 
067-505-2541.  

ШТУКАТУРИ ДЛЯ МАШИННОГО ТА РУЧНО-
ГО НАНЕСЕННЯ потрібні у ремонтно-будівельну 
компанію. Вітаються бригади зі своєю машинною 
установкою. Зарплата відрядна договірна. Робота 
- Київ. Тел. 098-685-9715.  

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

БУДІВНИЦТВО
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РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
CЛЮСАР-САНТЕХНІК каналізаційних мереж по-
трібен компанії «Екотехтранс». Можливо без ДР. 
Ставка від 20000 грн. Тел. 073-230-3232, Віктор.  

ВЕРСТАТИК терміново потрібен на постійну 
роботу. Виробництво штучних ялинок. Офіційне 
працевлаштування. З/п 19380 грн. Ст.м «Лісо-
ва». Деталі за тел.: (044) 544-9595, 097-851-
9588.  

ЕКСКАВАТОРНИК з досвідом роботи (JСB 3CX, 
4CX). Земляні роботи. Повна зайнятість. Офіційне 
оформлення. Своєчасна виплата з/п. Технічне об-
слуговування екскаватора. Офіс: (орієнтир - Жу-
лянський міст). Тел. 067-787-5620, Костянтин.  

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п 10000 грн/міс. Повна 
зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Академмі-
стечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, р-н 
Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-031-5245, 
Олена Олександрівна.  

ЕЛЕКТРИК потрiбен в бізнес-центр. ДР, се-
редньо-спецiальна освiта. ГР: пн-пт, з 9.00 до 
18.00. З/п 15000 на руки. Ст.м «Політехнічний 
інститут». Тел.: 066-213-9316, 096-625-3231.  

ЕЛЕКТРИК потрібен в обслуговуючу організацію. 
З/п 14000 грн. Ст.м «Видубичі». Тел. 097-795-2473.  

ЕЛЕКТРИК. Вимоги: досвідчений електрик. 
Обов’язки: виконання різних задач по ремонту і 
обслуговуванню кіосків та зупинкових комплексів. 
Умови роботи: робота по всьому місту Києву, 
проїзд оплачується. З/п 17000 грн. Тел. 095-786-
8193, Микола.  

ЕЛЕКТРИКИ терміново потрібні. Вахтовий метод, 
тиждень/тиждень. Допомагаємо з пошуком жит-
ла. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або 
добові. Робота в різних районах Києва. Своєчасна 
виплата з/п, 8800-16600 грн, 2 рази на місяць. Тел.: 
093-291-2273, 067-402-1393, 063-546-2964, 067-
245-6804.  

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК на постійну роботу. З/п від 
25000 грн. Тел. 098-270-1434.  

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

ЕЛЕКТРОМОНТЕР з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування терміново потрібен 
ТОВ»Транс-Оболонь». Тел. 050-385-3023.  

ЗВАРЮВАЛЬНИКА на напівавтомат запрошує на 
роботу рекламно-виробнича компанія. Тел.: 098-
322-4386, 099-471-4431.  

ЗВАРЮВАЛЬНИК-САНТЕХНІК на постійну роботу 
на об’єкти по м. Києву. З/п від 32000 грн, виплати 
двічі на місяць. Виробіток за затвердженими роз-
цінками. Тел. 067-277-9605, Ростислав Романович.  

КОВАЛЬ художнього кування потрібен в кузню. З/п 
висока. Досвід роботи. Тел. 093-600-4771.  

КОНТРОЛЕР РЕА (оптичний контроль SMT-монта-
жа). Від 15000 грн. Кіото, 25. Офіційне оформлен-
ня. Тел.: (044) 330-0088, 050-366-8710.  

КОЧЕГАР (сезонна робота) в мережу бізнес-цен-
трів. З/п 11000 грн. ГР: 5/2 (денна зміна). Локації: 
ст.м «Васильківська». Офіційне працевлаштування, 
оплачувана відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на міся-
ць/премії. Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ пральних і посудомийних 
машин. Майстерня в р-ні ст.м. «Шулявська». ГР: пн-
пт. З/п від 12000 до 18000 грн/міс. Тел. 067-172-7272.  

МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА JCB 4CX. Офіційне 
оформлення. Надаємо житло. Робота на Південній 
Борщагівці, вул. Миру, 21. Тел. 063-233-2532, Ар-
тем.  

МЕХАНІК систем вентиляції та кондиціонування в 
мережу бізнес-центрів. З/п 20000 грн. ГР: 5/2 (8 го-
дин зміна). Ст.м «Васильківська», ст.м «Святошин». 
Офіційне працевлаштування, оплачувана відпуст-
ка, лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. Тел. 067-
286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

МОНТАЖНИК РЕА. Бажано ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п 
від 18000 грн (від виробітку). Офіційне оформлен-
ня. Тел.: (044) 330-0088, 050-366-8710.  

МОНТАЖНИК СОНЯЧНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. 
Оплата: 26000 грн (з/п + бонуси). ГР: 5/2. Ст.м 
«Берестейська». Установка риштування, кріплення 
страховки, кріплення конструкції для обладнання, 
практичний досвід верхолазних робіт, робота з різ-
ним інструментом (перфоратор, УШМ тощо). Тел. 
063-282-2067, Лілія.  

ПОМІЧНИК МАЛЯРА на порошкове фарбування 
металу запрошує на роботу рекламно-виробнича 
компанія. Тел. 067-403-3087.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на 
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висо-
ка. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.  

РІЗНОРОБОЧИЙ на розкол блоків (тротуарна 
плитка). Без ШЗ. ГР: 5-денний робочий тиждень 
(8.00-18.00, вихідні - сб, нд) в м. Вишневе. З/п 
16000 грн. Тел.: 067-464-3101, (044) 594-2140, 
Анна Ковтун, телефонувати: пн-пт, 12.00-18.00, 
е-mail: kovtun@goldmandarin.com.ua  

САНТЕХНІК у мережу хостелів «Київжитло», м. 
Київ. Робота з безкоштовним проживанням. З/п від 
10000 грн + безкоштовне проживання в хостелі + 
проїзний по Києву. Тел. 067-245-5456, Сергій.  

СЛЮСАР терміново потрібен заводу з виробни-
цтва ПЕТ-тари. З/п від 17500 грн. Г/Р позмінний. 
Можливе забезпечення житлом. Наша компанія 
пропонує: гідні умови роботи, своєчасну конку-
рентну з/п. З питань працевлаштування звертатися 
за телефоном. Тел. 067-865-3575.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК на постійну роботу на 
об’єкти по м. Києву. З/п від 32000 грн, виплати двічі 
на місяць. Виробіток за затвердженими розцінка-
ми. Тел. 067-277-9605, Ростислав Романович.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК потрібен в обслуговуючу 
організацію. З/п 14000 грн. Ст.м «Видубичі». Тел. 
097-795-2473.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. З/п від 12500 грн/міс. 
Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Ака-
деммістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, 
р-н Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-031-
5245, Олена Олександрівна.  

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК (електромонтаж, 
збірка паркувального обладнання). Кіото, 25. 
Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050-
366-8710.  

СЛЮСАРЯ-СКЛАДАЛЬНИКА металоконструкцій 
запрошує на роботу рекламно-виробнича ком-
панія. Тел.: 098-322-4386, 099-471-4431.  

ТЕХНІК потрібен на постійну роботу. Вимоги: тех-
нічно грамотний. Обов’язки: виконання різних за-
дач по ремонту і обслуговуванню кіосків та зупин-
кових комплексів. Умови роботи: робота по всьому 
місту Києву, проїзд оплачується. З/п 14000 грн. 
Тел. 095-786-8193, Микола.  

ТРАКТОРИСТ-ОФІС-МАЙСТЕР в мережу біз-
нес-центрів. Прибирання території. З/п 18000 грн. 
ГР: 5/2 (8 годин зміна). Локація: ст.м «Васильківсь-
ка». Офіційне працевлаштування, оплачувану від-
пустку, лікарняні, з/п 2 рази на місяць/премії. Тел. 
067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  
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ВІЙСЬКОВІ У ВІДСТАВЦІ!!! потрібні для ад-
міністративної роботи в офісі. Робочий тиждень: 
5/2 (гнучний графік). Гарантований дохід. Локація 
офісу центр. Без вікових обмежень. Тел.: 063-198-
6343, вайбер, 095-341-8589.  

ІНСПЕКТОР ОХОРОНИ. Бажано до 45 років. ГР: 
2/4. Тел.: (044) 206-2419, 050-169-6730.  

ОХОРОНЕЦЬ в офісний центр. Без шкідливих зви-
чок. ДР. Графік: 1/3. З/п договірна. Ст.м «Берестей-
ська». Тел. (044) 408-6122, 10.00-16.00.  

ОХОРОНЕЦЬ терміново потрібен на обслугову-
вання житлового  будинку у м. Києві, Святошинсь-
кий район. З/п зміна - 500 грн. Тел. 097-795-2473.  

ОХОРОННИК в ТРК. З/п 10000-13000 грн. Тел. 
098-181-7811.  

ОХОРОННИК в ТРЦ «Метроград» на постійну робо-
ту. ГР: змінний, офіційне працевлаштування, своє-
часна виплата з/п двічі на місяць. Тел. 067-629-3760.  

ОХОРОННИК в гуртожиток. Графік за домовленістю. 
Сб, нд - вихідні. Ст.м «Лук’янівська». Тел. 050-199-
8091, телефонувати з 10.00 до 15.00, крім вихідних.  

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

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ОХОРОННИК в тому числі і пенсійного віку в охо-
ронну фірму. Наявність дом. телефону бажано. До-
бові зміни. Тел.: (044) 338-4834, 067-775-6999.  

ОХОРОННИК транспортному підприємству. Графік: 
доба/дві. З/п 600 грн/зміна. Тел. 067-600-0161.  

ОХОРОННИКИ охоронному підприємству. ГР: 
1/2. З/п: 1000-1200 грн + харчування. ГР: 12 
год. З/п: від 600 грн + харчування. ГР: 10/10, 
15/15. З/п: від 600 грн/доба. ДР, бажано служба 
в армії. Житло. Тел.: 067-827-1321, (044) 200-
0805, пн-пт, з 10.00 до 17.00.  

ОХОРОННИКИ в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. 
Щербаківського, 58, відділ персоналу. Гідна, ста-
більна з/п, безкоштовне харчування, можливість 
додаткового заробітку. Допомагаємо з житлом. 
Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-570-4120.  

ОХОРОННИКИ в житловий комплекс у центрі 
Києва. Режим: доба/2. З/п 900 грн./змiна. Випла-
та без затримок. Звертатися: ст.м «Лівобережна», 
вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 1104 або за тел.: 096-
308-1263, 066-549-4430, 063-251-7740.  

ОХОРОННИКИ в магазини одягу. Всі райони. Ден-
ний режим з 10.00 до 21.00. З/п 8500-12500 грн/
мiс., можливі виплати після зміни. Вимоги: без су-
димостей, охайна зовнішність. Вік не має значення. 
Звертатися: ст.м «Лівобережна», вул. Є. Сверстю-
ка, 19, оф. 1104 або за тел.: 096-308-1263, 066-
549-4430, 063-251-7740.  

ОХОРОННИКІВ запрошує на роботу ГК «Охо-
рона». ГР: 1/2, 1/3, 2/4, денний, нічний. Вахта 
(оплата після вахти). Забезпечення форменим 
одягом. Об’єкти по Києву та області. Тел.: 067-
825-4605, 050-061-6700, (044) 500-7347, Олег 
Федорович.  

ОХОРОННИКІВ запрошуємо на постійну роботу. 
Південна Борщагівка, недалеко від ст. Пост-Волин-
ський. Тел 095-741-4040, Олександр Миколайович.  

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ, ВОДІЇ

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

ВОДІЇ

ВОДІЇ кат. «С, Е». Робота по м. Києву і Україні. З/п 
від 1000 грн/день. Можливо надання житла. Тел. 
050-665-3772.  

ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність 
10 т. Відрядження по Україні. Можливий вахто-
вий метод роботи. Житлом забезпечуємо. Офі-
ційне працевлаштування. З/п 30000 грн. Тел. 
096-669-7156.  

ВОДІЙ на самоскид МАЗ. ДР від 2 років, чесність, 
порядність, без шкідливих звичок. Повна зай-
нятість. Своєчасна виплата з/п. Офіс знаходиться: 
орієнтир - Жулянський міст, відмінна транспортна 
розв’язка. Тел. 067-787-5620, Костянтин.  

ВОДІЙ на вантажний автомобіль. Р-н ДВРЗ, 
вул. Вільнюська, 33. Тел. 095-319-5273, Дми-
тро.  

ВОДІЙ у будівельну організацію на авто Renault 
Master 2. Робота по Києву. Тел. 096-937-7142.  

ВОДІЙ АСЕНІЗАТОРА (викачка вигрібних ям). Ро-
бота по Києву і області. З/п близько 1000 грн/день. 
Житло надається. Вахтовий графік роботи. Тел.: 
067-656-6667, 095-909-9489, 063-237-8388.  

ВОДІЙ ВИЛОЧНОГО НАВАНТАЖУВАЧА на за-
вод та склад готової продукції (тротуарна плит-
ка). Наявність посвідчення на дизельний наван-
тажувач. Робота в м.Вишневе. Переміщення 
продукції. ГР: перший тиждень: пн-пт, 7.00-16.00; 
другий тиждень: пн-пт, 10.00-19.00, сб, нд - вих. 
З/п від 15000 грн. Тел. 067-464-3101 (пн-пт, 
10.00-17.00).  

ВОДІЙ КАТ. «С» для перевезення вантажів по 
Києву. Район Севастопольської пл. З/п 14000-
16000 грн. Тел. 097-447-2757.  

ВОДІЙ КАТ. «С, С1» для роботи з обслуговування 
каналізаційних мереж потрібен компанії «Екотех-
транс». Робота з напарником. З/п від 20000 грн. 
Тел. 073-230-3232, Віктор.  

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 кат. «В», «С» (до 3,5 т) та кат. «С», «Е» (до 15 
т). З/п ставка 25000 грн. Офіційне оформлення. На-
даємо житло. Робота на Південній Борщагівці, вул. 
Миру, 21. Тел.: 050-388-5965, Олександр, 050-029-
2535, Владислав, 063-233-2532, Артем.  

ВОДІЇ кат. «Е». Ст.м «Видубичі». З/п 19000-
25000 грн. Тел.: 067-401-9629, 067-505-2541.  

ВОДІЇ потрібні на вантажний транспорт для роботи 
в комунальній сфері послуг. З/п від 20000 грн. Тел. 
097-656-2551.  

ВОДІЇ КАТ. «Д» для роботи на маршрутах Києва. 
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-600-
0161, 066-521-5397.  

ВОДІЇ СМІТТЄВОЗІВ. Офіційне оформлення. На-
даємо житло. Робота на Південній Борщагівці, вул. 
Миру, 21. Тел.: 050-388-5965, Олександр, 050-029-
2535, Владислав.  

ВОДІЇ кат. «В», «С» на вантажні автомобілі (Івеко 
Дейлі, Мерседес 409 D) або зі своїм авто з фурго-
ном (17-20 куб.м). Для роботи в м.Київ. Вимоги: ДР 
в м. Київ, при необхідності участь у завантаженні/
розвантаженні, вміння провести ТО. З/п 2 рази в 
місяць. Іногороднім житло. Київ, р-н Корчувате-2, 
Острівна, 14. Тел. 073-550-1053.  

ВОДІЇ кат. «Е». З/п від 40000 грн та вище.  ДР. Пере-
везення сільгосптехніки та негабаритних вантажів 
по Україні. Можлива вахта. Тел.: 099-204-3999, 
098-799-8999.  

ВОДІЙ на «Газель» кат.»В, С». Вантажні переве-
зення по Києву та Україні. З/п від 14000-17000 грн. 
Оплачувана відпустка 14 календарних днів. ГР: пн-
пт, 7.30-17.00, сб, нд - вихідні. Автопарк і ремонт 
автомобіля. Р-н ст.м «Видубичі», вул. Промислова, 
1. Тел. 067-362-2698.  

ВОДІЙ з кат. «D» на автобус Богдан. Висока 
оплата праці. Для іногородніх гуртожиток. Ро-
бота по маршрутам Києва. З/п від 20000 грн в 
місяць. Тел. 098-669-0884.  

ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 30000 
грн. Тел. 050-352-2552.  

ВОДІЙ на MAN, DAF - 10-15 т (маніпулятор). 
Оплата праці завжди вчасно та достойна! Від 
25000 грн (договірна). Баж. чол. до 50 років, 
без шкідливих звичок, відповідальний. Знання 
Києва, підтримка авто в робочому стані. Офіцій-
не працевлаштування. Можливість житла. Тел.: 
067-242-0708, 097-020-4327, Наталія.  

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 12-15%, виплачується своє-
часно. Детальна інформація за тел.: 066-340-1995, 
096-211-1101, Олександр.  

ВОДІЙ на автомобіль MAN TGA, 20 т, холодиль-
ник. Відрядження по Україні. Можливо вахта. 
Офіційне працевлаштування. З/п від 35000 грн 
+ добовi 250 грн. Тел. 096-669-7156.  

ВОДІЙ на МАЗ Тягач 20 тон кат. «Е». Вантажні пе-
ревезення по Києву та Україні. З/п від 26000-28000 
грн. Оплачувана відпустка 14 календарних днів. ГР: 
пн-пт, 7.30-17.00, сб, нд - вихідні. Автопарк і ремонт 
автомобіля. Р-н ст.м «Видубичі», вул. Промислова, 
1. Тел. 067-362-2698.  

ВОДІЙ на своєму автомобілі потрібен в офіс на Пе-
черську. Вимоги: автомобіль не старший 2010 року 
випуску, знання доріг Києва, досвід роботи на ана-
логічній посаді. ГР: ср-нд. З/п 19000 грн. Тел. 067-
232-2787, Олена.  

ВОДІЙ. Вод. посвідчення кат. «Е», ДР від 3 років, 
без ШЗ. Відрядження в Білорусь. Тел.: 099-762-
6496, 068-723-2854.  

ВОДІЙ-ДАЛЕКОБІЙНИК кат. «Е» на ДАФ 105 Євро 
5 напівпричіп-штора на постійну роботу потрі-
бен підприємству. З/п договірна, 15 % від фрахту 
(25000-30000 грн.) Робота по Україні. База в Києві, 
вул. Жмеринська. Працевлаштування офіційне. 
Тел.: 067-230-9040, 068-175-1717.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР в транспортну компанію для 
доставки пошти, кореспонденції по місту. Офіційне 
працевлаштування. ГР: пн-пт, 9.00-18.00. Стабіль-
на робота та з/п. З/п 12000-15000 грн. + моб. зв’я-
зок. Тел. 093-778-0140.  

ВОДІЙ-КУР’ЄР з власним авто в транспортну ком-
панію для доставки дипломатичної пошти, коре-
спонденції по місту. Офіційне працевлаштування. 
ГР: пн-пт, 9.00-18.00. З/п: 16000-20000 грн + пали-
во + моб.зв’язок. Тел. 093-778-0140.  

ВОДІЙ-МІЖНАРОДНИК з досвідом роботи на 
Європу. Автомобілі Е5, Е6. З/п без затримок. 
Тел. 067-445-7750.  

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

АВТОСЛЮСАР 4-5 розр. Київ, ст.м «Деміївська». 
ГР: 5/2, з 8.00 до 17.00, сб, нд - вихідні. Спецодяг, 
інструменти, обладнання. Офіційне оформлення. 
З/п 16000-18000 грн. Наявність документів, що під-
тверджують освіту і досвід. Житло не надаємо. Тел. 
067-409-0670, Вікторія.  

АВТОСЛЮСАР з ремонту вантажних авто 
MAN, Mercedes. Офіційне працевлаштування. 
Можливий вахтовий метод роботи. З/п від 
22000 грн. Іногороднім житло. Тел. 096-669-
7156.  

ХОДОВИКІВ запрошуємо на постійну роботу. ГР: 
пн-пт, з 9.00-19.00, сб-нд вихідні. Спецодяг, інстру-
мент, обладнання. Офіційне працевлаштування. 
З/п відсотки від виробітку 50/50. Виплати вчасні, 
кожної п’ятниці. Київ, вул. Волинська, 66-А (Со-
лом’янський р-н). Житла не надаємо. Тел. 067-902-
3400, Олександр.  

МЕХАНІК в транспортне підприємство. ГР: 
доба/дві. З/п 1500 грн/зміна. Тел. 067-600-
0161.  

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

АВТОСЕРВІС
АВТОМЕХАНІКІВ запрошуємо на постійну робо-
ту. ГР: пн-пт, з 9.00-19.00, сб-нд вихідні. Спецодяг, 
інструмент, обладнання. Офіційне працевлашту-
вання. З/п відсотки від виробітку 50/50. Виплати 
вчасні, кожної п’ятниці. Київ, вул. Волинська 66-А 
(Солом’янський р-н). Житла не надаємо. Тел. 067-
902-3400, Олександр.  

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, 28, 
Голосіївський р-н. Житла немає. Тел. 063-351-2564.  

АВТОСЛЮСАР потрібен з досвідом роботи з вантажни-
ми автомобілями. З/п від 15000 грн. Тел. 097-656-2551.  

АВТОСЛЮСАР потрібен на СТО. ДР від 2-х років 
з легковими автомобілями. Без шкідливих звичок. 
З/п від 20000 до 30000 грн. ГР: 9.00-18.00, пн-пт. 
Вул. М.Закревського. Можливе надання житла. 
Тел. 067-326-2222.  

АВТОСЛЮСАР З РЕМОНТУ ходової  частини. 
Власний автопарк таксі. вул. Березняківська, 5. 
З/п: 20000-40000 грн. за повний робочий день. Тел. 
093-606-3636.  

ВОДІЯ на вантажне авто запрошує торгово-ви-
робнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР 
змінний: 6-денка, сб - короткий день. Наявність 
актуального військового квитка обов’язкова. Офі-
ційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-
8035.  

ВОДІЯ БЕНЗОВОЗУ запрошує на роботу мережа 
АЗС SOСAR. Кат. «C, E», м. Обухів. Стаж роботи 
водієм на великотоннажних транспортних засо-
бах - не менше 3 років. ГР: 4-5 робочих днів/2-3 
вихідних (залежно від навантаження), 7.30-18.30, 
обід -плаваючий. Періодичні відрядження 2-5 днів. 
Офіційне працевлаштування. Тел. 067-826-4994, 
Світлана.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Склад РЕА, комплекту-
вати замовлення згідно з накладною. Кіото, 25. 
Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050-
366-8710.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ. Денні/нічні зміни 
(Оболонь, Вишгород). Середня з/п 16000 грн. 
ГР: 3/3 по 12 годин. Офіційне працевлашту-
вання. Безкоштовне харчування та форма. Тел. 
050-415-8013.  

КОНТРОЛЕРИ-РЕВІЗОРИ СКЛАДУ в «МегаМар-
кет», вул. Антоновича, 50. Безкоштовні обід, ме-
дична книжка, фірмовий одяг. Забезпечуємо гур-
тожитком. Гарантована з/п. Тел.: (044) 206-1330, 
063-114-1438, 096-874-9265.  

ПАКУВАЛЬНИКИ терміново потрібні заводу з ви-
робництва ПЕТ-тари. З/п від 14000 грн. Бажано 
енергійні чоловіки до 40 років. Навчаємо. ГР по-
змінний. Місце роботи: Оболонський р-н, вул. Ко-
ноплянська, 12. Тел. 067-865-3575.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на 
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висо-
ка. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.  

ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п від 14000 грн. Офіцій-
не працевлаштування, безкоштовне харчування та 
спецодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволи-
телів, 5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00 
до 17.00.  

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Комплек-
тування замовлень, вантажно-розвантажувальнi 
роботи, робота з документами. Бажано чол. 25-55 
років, вiдповiдальний, уважний без ШЗ, можливо 
без ДР. ГР: з 9.00 до 18.00, 5-денка, офіц. працев-
лаштування. З/п при спiвбесiдi. Місце розташуван-
ня: Святошинський р-н, Борщагівка. Тел. 097-878-
9580.  

КОМІРНИКА запрошує на роботу компанія «Sunsay 
Energy». З/п 16000 грн. ГР: 5/2, з 8.00 до 17.00. 
Офіційне працевлаштування. Оплачуємо відпустку, 
лікарняні, перероботки. Ми знаходимося: ст.м «Бе-
рестейська». Тел. 063-282-2067, Лілія.  

КОМІРНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад кос-
метики. Прийом-відбір товару згідно накладних, 
вантажно-розвантажувальні роботи. Склад зна-
ходиться на Харківському масиві. Пунктуальність, 
акуратність в роботі. Без шкідливих звичок. Мож-
ливо працевлаштування студентів. ГР: 5/2, з 9.00 
до 18.00. Тел. 095-273-0927.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК СКЛАДУ для сортуван-
ня, пакування документів, рекламної продукції. 
Працевлаштування. Графік позмінний: пн-пт, 8.00-
17.00 та 12.00-21.00. Стабільна робота та з/п від 
10000-12000 грн. Тел. 093-778-0140.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ ЗАМОВЛЕНЬ. З/п 
14000-15000 грн. ГР: 8.00-17.00, пн-пт (сб-
нд - вихідний). Забезпечення спецодягом, чай, 
кава. Наявність сертифікату про вакцинацію. м. 
Київ, Подільський р-н, вул. Сирецька, 31 (ст.м 
«Лук’янівська», «Дорогожичі», «Почайна»). Тел. 
098-840-0577 (telegram, viber).  

ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (можливо пенсійного 
віку). З/п від 8000 грн. ГР: вечірня зміна, 17.00-
22.00, 5/2. Можлива часткова зайнятість, на-
явність водійського посвідчення вітається. Можна 
без ДР. Теремки-1. Тел.: 067-600-6611, 098-606-
5155.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ТОВАРІВ в «МегаМаркет», вул. 
Антоновича, 50. Безкоштовні обід, медична книж-
ка, фірмовий одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Га-
рантована з/п. Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 
096-874-9265.  

РОБІТНИК СКЛАДУ (бажано жінка) для збирання 
замовлень парфумерно-косметичного спрямуван-
ня. З/п 12000 грн. ГР: пн-пт, 09.00-18.00. Місце 
розташування: ст.м «Харківська». Тел.: (044) 502-
1953, 050-445-0473.  

РОБІТНИК СКЛАДУ терміново потрібен на по-
стійну роботу. Офіційне працевлаштування. З/п 
13500 грн. Ст.м «Лісова». Деталі за тел.: (044) 
544-9595, 097-851-9588.  

РОБІТНИКИ СКЛАДУ на комплектовку, відван-
таження або пакування. З/п 15000-17000 грн. Р-н 
ст.м «Бориспільська». Тел.: 063-483-3838, 067-828-
3817.  

СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, милиці 
і т.п.) З/п 13000-15000 грн. Робота в р-ні аеропорту 
«Жуляни». Тел.: 063-483-3838, 097-144-7700.  

ФАСУВАЛЬНИКИ в кондитерський цех (Дніпро, 
Миколаїв, Запоріжжя, Київ – з проживанням). ГР: 
вахта Київ, решта міст з 8.00 до 18.00, 7/7, 14/14. 
Харчування є. Проживання за рахунок фірми. З/п 
830 грн за зміну, виплата щотижня. Тел. 098-194-
7031, Аліна Петрівна.  

ФАСУВАЛЬНИКИ на виробництво в «Сарка-
ра-Груп» (фасовка сипучих продуктів (цукор, кру-
пи). З/п від 12000 грн. Фасування сипучих продук-
тів, робота на напівавтоматичних та автоматичних 
лініях виробництва. Офіційне працевлаштування, 
безкоштовне харчування та спецодяг. ГР: пн-пт, з 
8.00 до 18.00. пр-т Визволителів, 5. Тел.: (044) 591-
1361, 067-116-9331, з 9.00 до 17.00.  
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ВАНТАЖНИКИ на постійну роботу. Тел.: 096-292-
5919, 063-795-9598.  

ВАНТАЖНИКИ на виробництво. З/п від 14000 грн. 
Офіційне працевлаштування, безкоштовне харчу-
вання та спецодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т 
Визволителів, 5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-
9331, з 9.00 до 17.00.  

ВАНТАЖНИКИ. З/п 14000-15000 грн. ГР: 8.00-
17.00, пн-пт (сб-нд - вихідний). Забезпечення 
спецодягом, чай, кава. Наявність сертифікату 
про вакцинацію. м. Київ, Подільський р-н, вул. 
Сирецька, 31 (ст.м «Лук’янівська», «Дорого-
жичі», «Почайна»). Тел. 098-840-0577 (telegram, 
viber).  

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

ВАНТАЖНИКІВ (баж. чоловіків від 18 років) запро-
шуємо на постійну роботу. З/п 16000 грн. Робота на 
Південній Борщагівці, недалеко вiд ст. Пост-Волин-
ський. Надаємо житло на територiї підприємства. 
Тел.: 050-382-8002, Микола Олексiйович, 095-741-
4040, Олександр Миколайович.  

ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на роботу. ГР: 7/7. З/п 
від 9000 грн. Адреси: ст.м «Нивки», пр-т Перемоги, 
67, тел.: 067-449-2631, 067-449-2613; ст.м «Шуляв-
ська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 067-449-2613, 067-
449-2631; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, 
тел. 067-342-5756.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на 
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висо-
ка. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.  

РІЗНОРОБОЧИЙ потрібен в обслуговуючу органі-
зацію. З/п 12000 грн. Ст.м «Видубичі». Тел. 097-
795-2473.  

СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, милиці 
і т.п.) З/п 13000-15000 грн. Робота в р-ні аеропорту 
«Жуляни». Тел. 063-483-3838, 097-144-7700.  

ТЕХНІК-РІЗНОРОБ потрібен в ресторан в центрі  
Києва. ГР: 5/2, з/п 9000 грн. Вул. Рогнединська, 2, 
ст.м «пл. Льва Толстого», «Палац спорту». Телефо-
нувати з 10.00 до 18.00, пн-пт:  073-415-7232, (044) 
234-4394, (044) 235-0952.  

ВАНТАЖНИК на кондитерське підприємство. З/п 
від 20500 грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». 
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.  

ВАНТАЖНИК потрібен в цех на виробництво. ГР: 
9.00-17.00, сб, нд - вихідні. З/п 11000 грн/місяць. 
Тел. 067-560-6309, Олександр.  

ВАНТАЖНИК в кондитерський цех. З/п висока. 
Троєщина. Тел. 067-369-1158.  

ВАНТАЖНИК. ГР: з 8 до 20, 3/3 або 5/5. З/п ста-
більна, достойна. Клуб «5 елемент». Адреса: 
вул. Електриків, 29-А. Тел. 067-555-1264, e-mail: 
Hr@5el.com.ua  

ВАНТАЖНИКА запрошує торгово-виробнича 
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР змін-
ний: 6-денка, сб - короткий день. Наявність 
актуального військового квитка обов’язкова. 
Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-
449-8035.  

ВАНТАЖНИКИ на виробництво. Дарницький 
р-н. З/п 18000-19000 грн. Тел. 073-865-2929.  
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СФЕРА ПОСЛУГ
ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Вахто-
вий метод, тиждень/тиждень. Допомагаємо з по-
шуком житла. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, 
нічні або добові. Робота в різних районах Києва. 
Своєчасна виплата з/п, 8800-16600 грн, 2 рази на 
місяць. Тел.: 093-291-2273, 067-402-1393, 063-
546-2964, 067-245-6804.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п 
350-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.  

ПОКОЇВОК запрошує готель «Mercure Kyiv 
Congress Hotel». Офіційне працевлаштування. З/п 2 
рази в місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Геть-
мана, 6. Тел. 067-441-5859.  

ПРИБИРАЛЬНИК на підлогомиючу машину (с. 
Чайки). ГР: пн-пт, з 7.00-16.00. З/п: 8500 грн./міс. 
(чистими на руки). Місцерозташування: Святошин-
ський район, с. Чайки. Тел. 063-628-5334.  

ПРИБИРАЛЬНИК (-ЦЯ) потрібні в ОСББ «Лада» на 
вул. Ахматової, 16-Б. Офіційне працевлаштування. 
Гнучкий графік роботи. Деталі за тел. 067-270-
0025.  

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ. З/п від 6500 грн/
міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м 
«Академмістечко», «Деміївська», «Теремки», смт 
Гатне, р-н Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-
031-5245, Олена Олександрівна.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ потрібні в обслуговуючу ор-
ганізацію. З/п 12000 грн. Ст.м «Видубичі». Тел. 097-
795-2473.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ потрібні. Бажано чоловіки. Ву-
лиця Здолбунівська. ГР: 7 через 7, 7.00-19.00. Без-
коштовні обіди, гуртожиток немісцевим, спецодяг. 
З/п 9000 грн. Тел. 097-738-1235, Ірина.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ приміщень та зовнішніх 
територій. Ч/ж. ГР різні. МР: р-н Дарницької 
площі, Мінський масив (Оболонський р-н). 
З/п договірна. Тел.: 098-427-3904, 063-717-
1479.  

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

ПРИБИРАЛЬНИКІВ запрошуємо на роботу. ГР: 
7/7. З/п від 8000 грн. Адреси: ст.м «Нивки», пр-т 
Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-449-2613; 
ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 067-
449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна», вул. 
Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

ПРИБИРАЛЬНИКІВ запрошуємо на роботу. Ст.м 
«Шулявська». ГР: доба 2/2; 5/2 з 16.00 до 5.00; 5/2 з 
10.00 до 22.00. З/п за домовленістю. Тел. 093-227-
4219, Людмила.  

ПРИБИРАЛЬНИК-ПАРКУВАЛЬНИК в ТР-
Ц»Retroville». ГР: 2/2. Тел. 093-816-0106.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п 
350-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в «МегаМаркет». Ст.м «Нив-
ки», вул. Щербаківського, 58, відділ персоналу. 
Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування, 
можливість додаткового заробітку. Допомагаємо 
з житлом. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-
570-4120.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ запрошує на роботу кулінар-
ний дім «ІБІС». ГР: 3/3. м.Київ, бул. Лесі Українки, 
20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне працевлашту-
вання. Безкоштовне харчування. Тел.: 067-194-
1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 9.00-
18.00).  

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ терміново запрошуємо на ро-
боту в офіс. З/п 7500 грн. Тургенівська, 15. ГР: 5/2, 
7.00-15.00. Тел. 098-101-8434.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ терміново запрошуємо на ро-
боту. З/п 7000 грн. Вул. Тургенівська, 26. ГР: 5/2, 
7.00-15.00. Тел. 098-101-8434.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на підприємство. ГР: пн-пт, 
7.00-15.00 та 14.00-21.00. З/п: від 10500-13500 
грн./міс (чистими на руки). Місцерозташування: 
Подільський р-н, вул. Кирилівська. Тел. 063-628-
5334.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна в магазин дитячого 
одягу. Печерськ. ГР: 5/2, 9.30-12.00 (2,5-3 години 
на день). З/п 7000 грн/місяць. Тел. 067-734-8558.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна на постійну роботу 
у зв’язку з розширенням виробництва. Тел.: (044) 
462-4419, 093-472-0301.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна. Бажано жінка для 
прибирання квартир. Бажано 25-50 років. Повний 
робочий день. Проживання не надаємо. З/п 16000 
грн в місяць. Тел. 068-694-6593.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ОФІСУ, 300 кв.м. Київ, ст.м 
«Лук’янівська», вул. Гоголівська. ГР: 5/2, з 7.00 
до 16.00, сб, вс - вихідні. Спецодяг, інструмен-
ти, обладнання. Офіційне оформлення. З/п 7200 
грн. Житло не надаємо. Тел. 067-409-0670, Вік-
торія.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (службові приміщення) потріб-
на в мережу бізнес-центрів. З/п 11600 грн. ГР: 5/2 
(8 годин зміна). Локація: ст.м «Почайна» або ст.м 
«Лук’янівська», ст.м. «Васильківська». Оплачувана 
відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на місяць/премії. 
Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ офіса. 300 кв.м. Київ, ст.м 
«Деміївська». ГР: 5/2, з 7.00, тиждень - до 14.00, 
тиждень - до 16.00, сб, нд - вихідні. Спецодяг, ін-
струменти, обладнання. Офіційне оформлення. 
З/п 7200 грн. Житло не надаємо. Тел. 067-409-
0670, Вікторія.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна для прибирання в 
спортивному комплексі. ГР: нічні зміни 3/3 дні з 
19.00 до 07.00. Офіційне оформлення. Біля ст.м 
«Вокзальна». Тел. 097-325-3959.  

АДМІНІСТРАТОР потрібен у мережу хостелів 
«Київжитло», м. Київ. Наша компанія пропонує: 
гідні умови роботи. З/п від 7000 грн. З питань пра-
цевлаштування звертатися за тел. 067-324-2270, 
Наталя.  

ГОСПОДИНЯ. З проживанням в приватному бу-
динку в м.Буча. Обов’язки: відводити/забирати 
дітей в школу, дитячий садок. Прогулянки з дітьми, 
відвідування гуртків. Людина, котра любить дітей. 
Знає, як їх зацікавити. Тел. 067-442-4538, Олег 
Олександрович.  

ДВІРНИК на прибирання прибудинкової території 
офісної будівлі на неповний робочий день (2-3 го-
дини на день), спецодяг надаємо. Р-н ст.м «Золоті 
ворота» та «Університет» (вул. Липинського, 12-Б). 
З/п 5200 грн. Тел.: 050-441-0944, (044) 246-4206 з 
10.00 до 16.00.  

ДВІРНИК потрібен в БЦ Веда (Шулявка). ГР: пн-пт, 
з 7.00 до 14.00, з годинним обідом. Забезпечує-
мо спецодягом. Обов’язки: прибирання території 
(прибирання снігу, листя тощо). Готові взяти лю-
дину без досвіду роботи. Тел. 067-508-1923, Олек-
сандр.  

ДВІРНИК (прибирання території) в мережу біз-
нес-центрів. З/п 13500 грн. ГР: 5/2 (8 годин зміна). 
Оплата понаднормових. Локація: ст.м «Василь-
ківська».  Офіційне працевлаштування, оплачувана 
відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на місяць/премії. 
Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

ДВІРНИК. Прибиральник території, 8 годин, 
пн-пт. Офіційне працевлаштування. З/п 8360 
грн, соцпакет, мед.страхування. Ст.м «Золоті 
Ворота», вул. Обсерваторна, 21 (Львівська пло-
ща), ГК «Джерело». Тел. 050-436-9304.  

ДВІРНИКИ потрібні в обслуговуючу організацію. 
З/п 12000 грн. Ст.м «Видубичі». Тел. 097-795-2473.  

ДВІРНИКИ в житловий комплекс в Солом’янсь-
кому р-ні. 5-денка. Офіційне працевлаштування, 
повний соцпакет. Допускається проживання. Тел.: 
(044) 248-2002, 067-219-4341, 050-419-2122, 
e-mail: jeo@nest.com.ua  

ДВІРНИКИ. Вахтовий метод, тиждень/тиждень. 
Допомагаємо з пошуком житла. Можливі графіки: 
2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові. Робота в різних 
районах Києва. Своєчасна виплата з/п, 8800-16600 
грн, 2 рази на місяць. Тел.: 093-291-2273, 067-402-
1393, 063-546-2964, 067-245-6804.  

ДВІРНИКИ. З/п 350-400 грн. Швидкий розраху-
нок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 
063-391-3747.  

ДВІРНИКИ. З/п від 7500 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! ст.м «Академмістечко», 
«Деміївська», «Теремки», смт Гатне, р-н Позня-
ки, Солом’янський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена 
Олександрівна.  
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СФЕРА ПОСЛУГ, РОБОТА ЗА КОРДОНОМ

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

номери з такими кодами!

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

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

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

ПРАЦІВНИКИ ПО ГОСПОДАРСТВУ в замісь-
кий будинок у Київській області. Баж. до 40 
років. ГР: 30 днів через 30 днів. З/п висока. Тел. 
050-444-4424.  

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

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на 
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висо-
ка. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ. Можна пен-
сійного віку. Досвід не обов’язково, навчаємо. На-
дається житло. З/п 10000-15000 грн (виплати двічі 
на місяць). Тел.: 067-927-4741, 067-406-8510.  

РОЗКЛЕЮВАЧІ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ 
(можливо пенсійного віку або з інвалідністю). Без 
знання міста Києва та невпевнених прохання не 
турбувати. Оплата щотижня. Гарні умови. Тел.: 067-
503-0530, 050-406-6536.  

СОРТУВАЛЬНИЦЬ (баж. жінок від 18 років) за-
прошуємо на постійну роботу. Робота на Півден-
ній Борщагівці, недалеко вiд ст. Пост-Волинський. 
Надаємо житло на територiї підприємства. Тел.: 
050-382-8002, Микола Олексiйович, 095-741-4040, 
Олександр Миколайович.  

СТІКЕРУВАЛЬНИКИ. З/п 450 грн за норму. ГР: 
8.00-17.00, пн-пт (сб-нд - вихідний). Забезпечення 
спецодягом, чай, кава. Наявність сертифікату про 
вакцинацію. м. Київ, Подільський р-н, вул. Сирець-
ка, 31 (ст.м «Лук’янівська», «Дорогожичі», «Почай-
на»). Тел. 098-840-0577 (telegram, viber).  

ТАНЦІВНИЦЬ/ТАНЦОРІВ запрошує на роботу 
Harem Men’s Club в РЦ «Арена». З/п від 30000 грн. З 
досвідом та без, навчання безкоштовно. Взуття та 
костюми надаються клубом. Індивідуальний графік 
роботи. Розглядаємо також кандидатури студен-
ток. Іногороднім допоможемо з житлом. Запис на 
співбесіду за телефоном. Вул. Велика Васильківсь-
ка, 5. Тел. 063-890-5000.  

ТЕХНІЧНА ПРАЦІВНИЦЯ в гуртожиток. Графік за 
домовленістю. Сб, нд - вихідні. Ст.м «Лук’янівська». 
Тел. 050-199-8091, телефонувати з 10.00 до 15.00, 
крім вихідних.  

БАЖАНО ЖІНКА ДЛЯ ПРИБИРАННЯ КВАРТИР 
потрібна. Бажано 25-50 років. Повний робочий 
день. Проживання не надаємо. З/п 16000 грн в мі-
сяць. Тел. 068-694-6593.  

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  

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.  

КОНДИТЕРІВ без досвіду роботи (навчаємо) за-
прошує кондитерське підприємство. З/п від 20000 
грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095-
333-4334, 098-333-4334.  

МАШИНІСТІВ ТІСТОМІСИЛЬНИХ МАШИН запро-
шує на роботу кондитерське виробництво. З/п від 
14200 грн. Офіційне працевлаштування. ГР: 2/2 по 
12 годин (з 8.00 до 20.00). Тел.: 050-385-7148, 095-
274-9106, 050-388-7360.  

НОСІЯ БАГАЖУ запрошує готель «Mercure Kyiv 
Congress Hotel». Офіційне працевлаштування. Ста-
більна виплата з/п 2 рази в місяць. Ст.м «Шулявсь-
ка», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859  

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК. З/п від 8400 грн/міс. 
Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Ака-
деммістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, 
р-н Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-031-
5245, Олена Олександрівна.  

ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ. 
ТОВ «Фасоль». Тел. 099-924-9101.  

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ
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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.

ПОДІЛЬСЬКА (044)427-03-28 
ТОВ «СПЕКЛ»
оператор виробничої дільниці 10000
ТОВ «ВАШ ТРЕЙД»
швачка 12000
укладальник-пакувальник 9000
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «КИЄВО-
МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ»
електромонтер з ремонту та обслуговуван-
ня електроустаткування

7000

водій автотранспортних засобів 8500
фахівець 10000
Інженер з пожежної безпеки 10000
КНП «КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ «ПСИХІАТРІЯ»
лікар загальної практики-сімейний лікар 11000
лікар-невропатолог 11000
лікар-психіатр 11000
ДП «ПОЛІГРАФІЧНИЙ КОМБІНАТ «ЗОРЯ»
картонажник 8500
налагоджувальник поліграфічного устат-
кування

10000

машиніст приклеювальної машини 10000
машиніст різальних машин 11000
економіст 14000
комірник 8000
головний механік 18000
майстер виробництва 12000
Контролер у поліграфічному виробництві 8000
Обліковець 8000

ПЕЧЕРСЬКА (044)277-36-48 
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»
прибиральник службових приміщень 12547
вантажник 16132

ГОЛОСІЇВСЬКА (044)257-76-02 
АТ «АЙБОКС БАНК»
касир (в банку) 11000

ОБОЛОНСЬКА (044)462-10-40 
ТОВ»ФК «ЄАПБ»
Юрист 12000
Помічник юриста 10000
ТОВ «ПРИВАТНА ГІМНАЗІЯ «АКАДЕМІЯ ШКОЛЯРА»
Сестра медична (брат медичний) 9000
Вчитель закладу загальної середньої освіти 8000
Вихователь закладу дошкільної освіти 8000
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
«ДЕРЕВООБРОБНИЙ КОМБІНАТ №7»
столяр 12000
верстатник деревообробних верстатів 12000

оператор на автоматичних та напівавтома-
тичних лініях у деревообробленні

15000

бухгалтер 14000
двірник 8000
АВАРІЙНО-РЯТУВАЛЬНИЙ ЗАГІН СПЕЦІАЛЬНОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ 
СИТУАЦІЙ У МІСТІ КИЄВІ
бухгалтер 11000
лікар 11000
економіст 10000
Пожежний-рятувальник 10000

СОЛОМ’ЯНСЬКА (044)277-37-08 
ТОВ «ЛЕВАЙС»
кухар 6500
продавець продовольчих товарів 6500
касир торговельного залу 6500
ТОВ «АГРОПРОСПЕРІС»
фахівець 12100
ЗДО № 223
вчитель-дефектолог 6500
Вихователь закладу дошкільної освіти 6500
ЗДО 425
кухар дитячого харчування 6500
Практичний психолог 6500
АТ «АЙБОКС БАНК»
прибиральник службових приміщень 6500

ДНІПРОВСЬКА (044)590-65-46 
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»
укладальник-пакувальник 6600

ДЕСНЯНСЬКА (044)590-65-43 
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 238 ДЕСНЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ М.КИЄВА
робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків

3000

прибиральник службових приміщень 6500
Вчитель початкових класів закладу загаль-
ної середньої освіти

13830

Вчитель закладу загальної середньої освіти 10584

Фахівець з публічних закупівель 6500

Асистент вчителя 11911

ШКОЛА № 306

Сестра медична (брат медичний) 6500

прибиральник службових приміщень 6500

Вчитель закладу загальної середньої освіти 7000

ФЕДУН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів

35000

Менеджер (управитель) 35000
ТОВ «ПРИВАТНА ГІМНАЗІЯ «АКАДЕМІЯ ШКОЛЯРА»
помічник вихователя 9000
кухонний робітник 9000
Вихователь дошкільного навчального 
закладу

8000

ТОВ «ЕНЕРГОЕКСПЛУАТАЦІЯ»
електромонтер з ремонту та обслуговуван-
ня електроустаткування

20000

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»
охоронник 13650
прибиральник службових приміщень 10500
приймальник товарів 13650
Продавець-консультант 12500
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА №202
Фахівець з публічних закупівель 6500
Асистент вчителя 7800
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА I-III СТУПЕНІВ № 307 
З ПОГЛИБЛЕНИМ ВИВЧЕННЯМ ПРИРОДНИЧИХ 
НАУК ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
робітник з комплексного обслуговування й 
ремонту будинків

6500

прибиральник службових приміщень 6500
двірник 6500
Фахівець з публічних закупівель 6500
РОЗРАХУНКОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА 
КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
контролер водопровідного господарства 13900
слюсар з контрольно-вимірювальних при-
ладів та автоматики (електромеханіка)

14300

електромонтер з ремонту та обслуговуван-
ня апаратури та пристроїв зв’язку

14250

слюсар-ремонтник 16300
інженер 12550
Електрогазозварник 23150
ІРЦ № 12 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
головний бухгалтер 9000
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-
САДОК) №811 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ КИЄВА
Вихователь закладу дошкільної освіти 7500
БУКЕТ ОКСАНА СЕРГІЇВНА
кухар 15000
кур’єр 12000
адміністратор 15000
АВТОБУСНИЙ ПАРК №6
Слюсар з ремонту колісних транспортних 
засобів

17500

водій автотранспортних засобів 31500
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Ми –  
трудоголіки...  
і щасливі від цього

С

П

НЕ БІЙТЕСЯ НЕ БІЙТЕСЯ 
помилятись!помилятись!

Коли людина помиляється і 
не відчуває почуття страху, 
вона відпускає свої думки 
на волю і починає креатив-
но підходити до можливості 
виправити помилку або 
знайти новий спосіб вирі-
шення задачі...

Навіть помилка 
може виявитися не-
обхідним кроком на 
шляху до важливого 
досягнення.

Генрі Форд

овернемося в дитинство на один 
спогад – виходимо до дошки, пи-
шемо абсолютно безпомилко-
во «паралелепіпед» і «вінегрет», 

сідаємо на своє місце і спокійно забуваємо, 
що було там, «на сцені». У кращому випад-
ку – похвали від вчительки і байдужість від 
однокласників. А ось якщо виходить люди-
на і пише замість слова «ще» спочатку «ше», 
потім «сче», а потім і зовсім «стче», то клас 
вибухає сміхом вже на другій спробі, а вчи-
телька грізно виво-
дить лебедя в жур-
налі. Питання на 
засипку: який ви-
падок краще врі-
жеться в пам'ять? 
Мені – другий, не-
зважаючи на те, 
що стався він не зі 
мною, а з моїм ко-
легою по класу. І 
звичайно, він вже 
точно запам'ятав, 
як же пишеться 
слово «ще». А які побічні ефекти? Уміння 
тримати удар, з гідністю пройти повз лю-
дей, які сміються, на своє місце і, вищий 
пілотаж, – пожартувати і посміятися над со-
бою! І як ви думаєте, чи стане в нагоді це в 
життя? Так! І навіть найщасливішим з нас.
Приємно згадати про школу і про дитинство 
– до речі, більшість наших комплексів і про-
блем з самими собою саме звідти беруть 
свій початок, однак повернемося до Форда 
і до помилок, наприклад, в роботі. Хто може 
стати успішним? Той, хто ніколи не поми-
ляється? Таких людей немає, помиляють-
ся всі, а до значного успіху приходять оди-
ниці. Ті, хто володіє багатим набором осо-
бистих якостей – комунікабельність, сила 
характеру, розум, таланти. А також ті, хто 
піклується про послідовників. І саме в пло-
щині відносини до послідовників і лежить 
визнання своїх помилок і невдач. Якщо це 
зробить керівник, відкрито визнавши, що 
помилявся, але зробив ряд кроків, щоб вирі-
шити проблему, то і його послідовники бу-
дуть чинити так само. Це призведе до мен-
шої кількості прихованих бомб уповільненої 
дії. Співробітник, який боїться зізнатися у 
своїй помилці, прагне її приховати або пе-
рекласти відповідальність на інших. Якщо 
мова йде про безпеку, то ціна такого стра-

ху дуже велика. Зламати людину, яка звик-
ла боротися з долею, набагато складніше, 
ніж того, хто завжди живе в стані «вивче-
них уроків», а життя змінює екзаменацій-
ні квитки.
Коли людина помиляється і не відчуває 
почуття страху, вона відпускає свої думки 
на волю і починає креативно підходити до 
можливості виправити помилку або знайти 
новий спосіб вирішення задачі – швидше і 
краще. Іноді це призводить до несподіва-

них відкриттів. І 
ще раз пірнемо в 
дитинство – коли 
двієчник думає, 
як би йому не за-
лишитися на дру-
гий рік, і замість 
простого доказу 
доводить теоре-
му по-своєму, він 
і надалі не буде 
пасувати перед 
життєвими обста-
винами – будь то 

застрягла в снігу машина або банкрутство 
фірми в період кризи. Він буде йти вперед 
і шукати нові рішення. Аргументом «про-
ти» тут буде, звичайно, ефективність спів-
робітника і його компетентність. І це прав-
да. Людина проходить один і той же шлях і 
помиляється знову і знову. Можливо, це не 
його шлях, якщо він не може навчитися? У 
цьому випадку помилки допоможуть швид-
ше зрозуміти, що ви займаєтеся не своєю 
справою, а, як ми пам'ятаємо з Ейнштей-
на, якщо про рибу будуть судити по тому, як 
вона лазить по деревах, вона проживе все 
життя, думаючи, що вона тупа. І якщо по-
милка призведе до розуміння свого шляху, 
це прекрасна помилка. Підводячи підсумок: 
помилки часто допомагають зміцнити авто-
ритет лідера, визнання помилки допомагає 
швидше її виправити і уникнути наслідків, 
результат помилки запам'ятовується кра-
ще – більша ймовірність, що урок запам'я-
тається надовго. А найважливіше – зізнай-
теся в помилках самому собі, не виправдо-
вуйте себе і не вважайте, що зробили 30 від-
жимань, якщо їх було всього 20 і з прями-
ми руками. Як тільки цей факт буде прий-
нятий, тренування стануть приносити най-
кращий результат.

www.psychologies.ru

то і навіть п'ятдесят років тому початок XXI 
століття вбачався нашим предкам щасливим 

і безтурботним часом: всю важку роботу вико-
нують машини, а люди працюють лише для того, 
щоб отримати задоволення, реалізуючи свої та-
ланти. Ну а решту часу насолоджуються вільним 
і радісним життям. Як же вийшло, що сьогодні 
ми, трудоголіки, працюємо більше наших мрій-
ників-предків, та ще й, напевно, щиро раді цій 
обставині?
У 1930 році британський економіст Джон Мей-
нард Кейнс передбачав, що через сто років – 
в уже недалекому від нас 2030-му – тривалість 
робочого тижня становитиме 15 годин. Тобто 
три робочих години на день при двох вихідних! 
Років двадцять тому, на піку післявоєнного еко-
номічного підйому і загального зростання до-
ходів, провідні американські економісти і політи-
ки передрікали співгромадянам в майбутньому 
вже 22-годинний робочий тиждень. Але разом 
з 6-місячною відпусткою і пенсійним віком в 40 
років. Ще цікавіше звучать сьогодні слова їхніх 
опонентів, які зовсім не ставили під сумнів саму 
перспективу майбутнього суспільства неробства 
– перспектива здавалася всім неминучою. Опо-
ненти схвильовано міркували про те, що нудь-
га, притаманна досі лише багатим аристокра-
там, стане бичем і прокляттям усього людства, 
якому ну рішуче нічим буде себе зайняти. Попу-
лярний американський телеведучий Ерік Севарід 
(Eric Sevareid), коли на початку 1960-х його запи-
тали, яка головна загроза чекає США в майбут-
ньому, рішуче відповів: «Зростання неробства!»
Побоювання не виправдалися. Робочий тиждень 
в більшості розвинених країн становить сьогод-
ні не менше 35 годин, відпустка мало де пере-
вищує 4 тижні, але справа навіть не в цьому. А в 
тому, що відпочити ці 4 тижні (особливо поспіль) 
не може собі дозволити практично ніхто. Три-
валість же робочого тижня взагалі ніякого зна-
чення не має. Ми працюємо, засиджуючи в офі-
сах після опівночі, ми працюємо вдома, і, збира-
ючись з колегами після роботи в барі чи ресто-
рані, ми продовжуємо працювати. І найголов-
ніше – ми пишаємося тим, що ми трудоголіки.
З кінця ХХ століття західні соціологи констату-
ють дивовижну річ: надмірна зайнятість стала чи-
мось на зразок доблесті. Раніше негласне зма-
гання з сусідами визначалося заробітком, ве-
личиною будинків і марками машин. Тепер воно 
визначається ступенем зайнятості. І якщо ви ва-
ляєтеся в шезлонгу, поки сусід тяжко працює, – 
ви програли.
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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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Професія  
поза часом

ЩЩ

КАР'ЄРА І... КАР'ЄРА І... 
кімнатнікімнатні РОСЛИНИ РОСЛИНИ

о тільки не придумує людина, 
аби полегшити собі робочий 
процес.
Починаючи від спеціальних ме-

блів, які мають створити максимум ком-
форту для заощадження сил і уваги і, закін-
чуючи всілякими «відволікаючими», хоч на 
деякий час, заняттями: іграми, перекура-
ми, соціальними мережами. Але, незва-
жаючи на всі новомодні і цілком реальні 
«вигадки», більшість з нас, відчайдушно 
терпить робочий тиждень, перетворюю-
чи своє життя на добровільні тортури.
Стимулюючи себе до роботи, ми завішу-
вали стіни наших офісів закликами, гра-
мотами та нагородами, сподіваючись, та-
кою мотивацією створити необхідну кон-
курентну робочу атмосферу.
А, тим часом, вчені давно довели, що зви-
чайні кімнатні рослини здатні не тільки по-
легшити життя «офісного планктону», а й 
допомогти багатьом досягти очікуваних 
ними результатів у роботі і кар'єрі.

УВАГА!  
РЕСУРС «УВАГИ» – ОБМЕЖЕНИЙ!
Британські вчені, в черговий раз здивува-
ли всіх, довівши пряму залежність підви-
щеної концентрації людської уваги на тру-
довому процесі, від наявності в робочому 
кабінеті кімнатних рослин.
Будь-який успіх в нашій роботі, а значить і 
кар'єрі, залежить від того, наскільки мак-
симально, в усіх відношеннях, ми зуміє-
мо впоратися з поставленими завдання-
ми. Основою такого процесу є збережен-
ня нашої уваги. Адже, для багатьох знайо-
мий стан, коли просто неможливо зібра-
тися і включитися в роботу на «повну по-
тужність».
Вчені стверджують, що у кожної людини 
кількість сил, відведених на концентрацію, 
«утримання усвідомленої, вольової уваги», 
різна і ресурс, який вона витрачає – різний. 
У зв'язку з закономірним його зменшен-
ням, ми, поступово, втрачаємо здатність 
до зосередженості, що, однозначно, по-
значається і на результатах нашої роботи.
Однак, поряд з підсвідомістю, існує в нас 
і природна увага, яка не потребує з нашо-
го боку абсолютно ніяких зусиль. Гуляючи 
в сквері або парку, ми не йдемо з закри-

тими очима. Нашу увагу постійно привер-
тає навколишня природа, однак, часом ми 
цього навіть не помічаємо.
Саме рослини, «вміють» непомітно пере-
ключати на себе нашу увагу, вони як ніх-
то краще здатні вирішити питання щодо 
нашої «підзарядки». Відновлена, завдяки 
рослинам, енергія, дає нам можливість від-
новити наш розумовий процес.

ФЛОРА – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я!
Американські лікарі провели експеримент, 
максимально наповнивши палату хірургіч-
ного відділення однієї з канзаських ліка-
рень кімнатними рослинами. Результати, 
не змусили себе довго чекати. Пацієнти з 
цієї палати, не потребували великої кіль-
кості знеболюючих препаратів, їх прий-
ом різко зменшувався, пацієнти швидше 
йшли на поправку і швидше виписували-
ся, в порівнянні з тими, хто знаходився на 
лікуванні в палатах «без зелені». 
Йдучи далі, в своїх дослідженнях, вчені 
помістили рослини в одному з офісів. 
Вже через пару місяців стало очевидно, 
що співробітники цього великого кабіне-
ту, стали менше хворіти, у них відзначав-
ся гарний настрій і підвищена працездат-
ність. Загалом, позитивні зміни досягли 
показника в 60%, у порівнянні з даними 
на початок експерименту.
Пояснень цьому диву у вчених вкрай мало. 
Єдиним доведеним чинником поліпшення 
здоров'я людей, стала особливість рослин, 
– відмінно (до 97%) зволожувати повітря, 
що сприяло зменшенню вірусних і простуд-
них захворювань. Як пояснити чудодійні 
властивості рослин, вчені поки не знай-
шли правильної відповіді.

Таким чином, сміливо можна заявляти, про 
наявність досить вражаючих чудес, які від-
буваються зовсім поруч з нами, а ми, зай-
маючись зароблянням грошей, зовсім не 
помічаємо цієї краси. Варто, мабуть, прий-
няти до уваги наявність і природу цих са-
мих «чудес», якими сповнене природне се-
редовище нашої планети. Гірше від цьо-
го, точно не стане.
І, до речі, придбати кілька кімнатних рос-
лин для дому чи офісу, теж не завадить.

Олександр Мавлідінов

о може бути важливіше за професію лікаря, 
в сучасному світі? Ми всі хочемо бути здоро-

вими і довго жити без хвороб. Тому, кому-кому, 
а професійному ескулапу, в дні недуг, готовий 
довіритися кожен, без оглядки на свої особисті 
переконання та рівень доходів.
Однак, не завжди представники цієї професії 
були популярні. Історія ще пам'ятає часи, коли 
перших європейських лікарів спалювали на во-
гнищах і піддавали всіляким тортурам. Знан-
ня про будову людського тіла вважалися тоді 
прерогативою сил вищих, простим смертним 
недоступними. І перші самовіддані лікарі зму-
шені були приховувати, як свої спроби дізна-
тися що-небудь нове, так і перші лікарські пе-
ремоги.
XIX століття і наступне XX-е, принесли не тіль-
ки спокій, але й істотний розвиток у цій сфері 
людської діяльності.
Винахід антибіотиків і інші «прориви» в лікуван-
ні хвороб, які вважалися раніше невиліковни-
ми, створили справжній фурор серед бажаю-
чих осягнути науку допомогти хворим людям.
Ну а що ж сьогодні? Нелегка ситуація на рин-
ку праці і в економіці країни, породила ціле по-
коління ескулапів, буквально, викинутих на уз-
біччя «дороги нормального життя». Преса неод-
норазово рясніла гучними судовими процеса-
ми у справах лікарів, всупереч відомій «Клятві 
Гіппократа», які переслідують лише свої осо-
бисті корисливі цілі.
Сьогодні ситуація потроху вирівнюється. Все 
більше вакансій для лікарів і фармацевтів з'яв-
ляються в мережі інтернет, а деякі міста країни 
так і зовсім відчувають дефіцит в цих фахівцях і 
готові надати робочі місця багатьом представ-
никам цієї професії.
Звичайно, зарплата вітчизняного лікаря в сфері 
державного забезпечення до сих пір залишає 
бажати кращого. Тому, більшість випускників 
і лікарів, які вже мають стаж роботи, з радістю 
йдуть до всіх можливих комерційних медич-
них установ.
Будемо сподіватися, що незабаром робо-
та лікарем, в Україні, стане на всі 100% від-
повідати своєму необхідному і благородному 
статусу, який підтверджує найдавніша клятва 
лікарів усього світу.
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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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НАВЧАТИСЯ, ЩОБ МАТИ ПРОФЕСІЮ! ПРАЦЮВАТИ, ЩОБ СТАТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ!

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.

Головний редактор: Ососкова Н.Ю.
Автор ідеї: Ковріна Уяник Н.О.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 23014-12854 ПР  
від 11.12.2017 р.
Адреса: м. Київ, 02125, пр-т Визволителів, 1, оф. 512
Телефони редакції та рекламного відділу  
537-3717,451-4222, 495-14-23, (097) 726-4343,  
(066) 726-4343, (093) 726-4343,
відділу реалізації 537-3718
Передрук матеріалів без дозволу видавця заборонено.
Друк офсетний.
Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ»,  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.  
Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 85 894.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 12500 прим.).

День виходу номера – понеділок.
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ТЕЛЕПРОГРАМА 14 ЛЮТОГО - 20 ЛЮТОГО

ПОНЕДIЛОК, 14 ЛЮТОГО
4.40 Телехiт.
4.45 Я зняв!
5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.20 Служба розшуку дiтей.
5.25 Громадянська оборона.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
11.15 Х/ф «Людина, яка бiжить». 
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Людина, яка 

бiжить». (16+).
13.55 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.25 Т/с «Нюхач». (16+).
16.44 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Коп з минулого». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Прихована небезпека.
21.05 Факти. Вечiр.
21.30 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Життя». (16+).

1.55 Прихована небезпека.
2.50 Я зняв!

ВIВТОРОК, 15 ЛЮТОГО
3.55 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Прихована небезпека.
11.10 Х/ф «Копи на 

пiдхватi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Копи на пiдхватi». 
13.55 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Нюхач». (16+).
16.35 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Коп з мину-

лого». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Морська полiцiя. 

Чорноморськ». (16+).
23.15 Х/ф «Оселя зла». (18+).
1.20 Громадянська оборона.
2.20 Я зняв!

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО

3.50 Скарб нацiї.
3.55 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.10 Х/ф «Евакуацiя». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Евакуацiя». (16+).
13.55 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Нюхач». (16+).
16.40 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Коп з мину-

лого». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Морська полiцiя. 

Чорноморськ». (16+).
23.15 Х/ф «Оселя зла 2: 

Апокалiпсис». (18+).
1.05 Секретний фронт.
2.05 Я зняв!

ЧЕТВЕР, 17 ЛЮТОГО
3.50 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!

4.20 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20 Х/ф «Дев`ять ярдiв 

2». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Дев`ять ярдiв 

2». (16+).
13.55 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Нюхач». (16+).
16.30 Т/с «Пес». (16+).
17.40 Т/с «Коп з мину-

лого». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Анти-зомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Морська полiцiя. 

Чорноморськ». (16+).
23.15 Х/ф «Оселя зла 3: 

Вимирання». (18+).
1.05 Анти-зомбi.
2.00 Я зняв!

П`ЯТНИЦЯ, 18 ЛЮТОГО
3.45 Скарб нацiї.
3.55 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей.

4.20 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

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

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

будь-яку цiну».
13.25 «На трьох». (16+).
14.40 Т/с «Пес». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Пес». (16+).
17.35 «На трьох». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.05 Дизель-шоу. (12+).
22.55 «На трьох». (16+).
23.55 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
1.25 Факти.
1.50 «На трьох». (16+).
2.50 Я зняв!

СУБОТА, 19 ЛЮТОГО
4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 «На трьох». (16+).
6.30 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».
8.30 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ». (16+).
12.20 Х/ф «Нестримнi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Нестримнi». (16+).
14.30 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
16.15 Х/ф «Нестримнi 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Т/с «Пес». (16+).
21.30 Х/ф «Гладiатор». (16+).
0.30 Х/ф «Робiн Гуд». (16+).
3.00 Х/ф «Оселя зла». (18+).

НЕДIЛЯ, 20 ЛЮТОГО
4.50 Факти.
5.15 Д/ф «Острiв Небайдужих».
6.05 Д/ф «Чорнi тiнi Майдану».
7.20 Секретний фронт.
8.20 Громадянська оборона.
10.20 Д/ф «Революцiя 

пiд прицiлом».
11.35 Х/ф «Морський бiй». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Морський бiй». (16+).
14.15 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Втеча з Шоу-

шенка». (16+).
23.45 Х/ф «Оселя зла 2: 

Апокалiпсис». (18+).
1.35 Х/ф «Оселя зла 3: 

Вимирання». (18+).
3.00 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 14 ЛЮТОГО
2.10 «Речдок».
3.05 Х/ф «Є такий хлопець».
4.50 «Телемагазин».
5.20 «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».
10.05 «Стосується кожного».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Без гальм». (12+).
14.15 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.50 Х/ф «Пiдозри мiстера 

Уїчера: Узи, що 
зв`язують». (12+).

1.35 Т/с «Той, хто не спить». 
ВIВТОРОК, 15 ЛЮТОГО

2.45 «Подробицi» - «Час».
3.15 «Стосується кожного».
4.10 М/ф.
4.50 «Телемагазин».
5.20 «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».
11.00 «Iнше життя».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Двоє - це занадто». 
14.55 «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 «Провiнцiал». (16+).
22.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.45 Х/ф «Звiрина лють». (16+).
1.35 Т/с «Той, хто не спить». 

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО
2.45 «Подробицi» - «Час».

3.15 «Стосується кожного».
4.10 М/ф.
4.45 «Телемагазин».
5.15 «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».
11.00 «Iнше життя».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Клуб неодружених». 
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.45 Х/ф «Трикутник». (16+).
1.35 Т/с «Той, хто не спить». 

ЧЕТВЕР, 17 ЛЮТОГО
2.45 «Подробицi» - «Час».
3.15 «Стосується кожного».
4.10 М/ф.
4.45 «Телемагазин».

5.15 «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».
11.00 «Iнше життя».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Iнструкцiї не 

додаються». (16+).
14.55 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.45 Х/ф «Вiн тебе не 

вiдпустить». (16+).
1.50 Т/с «Той, хто не спить». 

П`ЯТНИЦЯ, 18 ЛЮТОГО
2.55 «Подробицi» - «Час».
3.35 «Стосується кожного».
4.45 «Телемагазин».
5.15 «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».
11.00 «Iнше життя».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Якщо я залишуся». 
14.35 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.05 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «007: Квант 

милосердя». (16+).
23.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.50 «Речдок».

СУБОТА, 19 ЛЮТОГО
2.45 «Подробицi» - «Час».
3.15 «Орел i решка. Шопiнг».
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».
7.20 Х/ф «Амазонiя».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Х/ф «Укол парасолькою».

13.00 Х/ф «Кохана жiнка 
механiка Гаврилова».

14.30 Х/ф «Будьте моїм 
чоловiком...»

16.10 Х/ф «Суєта суєт».
18.00 Т/с «Провiнцiал». (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.35 Х/ф «Шерлок Холмс i док-

тор Ватсон: Знайомство».
1.25 «Шалiмов. Сто рокiв 

як один день».
НЕДIЛЯ, 20 ЛЮТОГО

2.25 Х/ф «Iгри дорослих 
дiвчаток».

4.55 Х/ф «Все можливо».
6.55 Х/ф «007: Квант 

милосердя». (16+).
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
11.50 «Iнше життя».
12.45 «Iнше життя».
13.40 «Речдок. Виперед-

жаючи час».
18.10 Х/ф «Вiзит iнспек-

тора». (12+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора 
Ватсона. Скарби Агри».

1.05 Х/ф «Розмах крил».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!



НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ14.02.2022

ПОНЕДIЛОК, 14 ЛЮТОГО
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.
10.30 Т/с «Веселка в небi». (12+).
14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

ВIВТОРОК, 15 ЛЮТОГО
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.
11.20 Iсторiя одного злочину. 
14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО
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.
11.20 Iсторiя одного злочину. 
14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.15 Реальна мiстика.

ЧЕТВЕР, 17 ЛЮТОГО
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.
11.20 Iсторiя одного злочину. 
14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 18 ЛЮТОГО
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.

9.25 Т/с «Ляльковий 
будинок». (12+).

13.25 Т/с «Можеш менi вiрити». 
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Можеш менi вiрити». 
18.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 

Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
4.15 Реальна мiстика.

СУБОТА, 19 ЛЮТОГО
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
9.00 Т/с «В полонi у 

минулого». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «В полонi у 

минулого». (12+).
17.20 Т/с «Олена i капiтан». 

19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Олена i капiтан». 
23.35 Т/с «Веселка в небi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Веселка в небi». (12+).
4.10 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 20 ЛЮТОГО
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.10 Т/с «В полонi у 

минулого». (12+).
17.10 Т/с «Принцеса з 

Горошино». (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Принцеса з 

Горошино». (12+).
23.00 Т/с «Друге дихання». 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Друге дихання». (12+).
3.30 Гучна справа.
4.25 Реальна мiстика.

ПОНЕДIЛОК, 14 ЛЮТОГО
5.10 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Знайду пару 

коханому». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.

22.50 Т/с «Знайду пару 
коханому». (12+).

1.10 Х/ф «Кейт та Лео».
ВIВТОРОК, 15 ЛЮТОГО

5.05 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Провина 

кохання». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Провина 

кохання». (12+).
1.25 Детектор брехнi. (16+).

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО
4.55 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
7.55 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Мама». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Мама». (12+).
1.10 Детектор брехнi. (16+).

ЧЕТВЕР, 17 ЛЮТОГО
5.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв.  

(16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Мама».
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Мама».
1.05 Детектор брехнi. (16+).

П`ЯТНИЦЯ, 18 ЛЮТОГО
5.00 Т/с «Коли ми вдома».

6.00 Супербабуся. (12+).
10.45 Т/с «Слiпа». (12+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
20.15 Т/с «Мiй коханий 

ворог». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Мiй коханий 

ворог». (12+).
1.00 Детектор брехнi. (16+).

СУБОТА, 19 ЛЮТОГО
5.15 Х/ф «Гордiсть та упе-

редження». (16+).
7.45 Неймовiрна прав-

да про зiрок.

10.40 Щасливi за сiм днiв.  
(12+).

12.55 Т/с «Знайду пару 
коханому». (12+).

17.00 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. Битва 

сезонiв. (12+).
22.50 Т/с «Двоє над 

прiрвою». (12+).
НЕДIЛЯ, 20 ЛЮТОГО

5.10 Т/с «Коли ми вдома».
6.45 МастерШеф. Битва 

сезонiв. (12+).
10.35 Т/с «Мама». (12+).
14.40 Т/с «Мама».
18.40 Щасливi за сiм днiв.  

(12+).
21.00 Один за всiх. (16+).
22.10 Таємницi ДНК. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 14 ЛЮТОГО
6.30, 7.10, 8.10, 9.10 

Снiданок з «1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20 «Твiй день».
14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
17.10 Т/с «Крила кохання».
20.45 «ПроCпорт».
20.47 Т/с «Папiк 2».
21.40 Т/с «Дiм Бобринських».
22.40 «ТСН: 10 вражаю-

чих подiй дня».
22.50 «Твiй вечiр».
23.50 «Голос країни 12».
2.20 «Вражаючi iсторiї ТСН».
4.20 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

ВIВТОРОК, 15 ЛЮТОГО
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 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп 7».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.45 «ПроCпорт».
20.47 Т/с «Папiк 2».
21.40 Т/с «Дiм Бобринських».
22.40 «ТСН: 10 вражаю-

чих подiй дня».
22.50 «Твiй вечiр».
23.50 Драма «Банди 

Нью-Йорка».
3.00 «Вражаючi iсторiї ТСН».
4.20 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 16 ЛЮТОГО

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 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.45 «ПроCпорт».
20.47 Т/с «Папiк 2».
21.40 Т/с «Дiм Бобринських».
22.40 «ТСН: 10 вражаю-

чих подiй дня».
22.50 «Твiй вечiр».
23.50 Х/ф «Вiдступники».
2.40 «Вражаючi iсторiї ТСН».
4.25 «ТСН».
5.40 «Життя вiдомих людей».

ЧЕТВЕР, 17 ЛЮТОГО
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 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.45 «ПроCпорт».
20.47 «Чистоnews».
20.54 Т/с «Папiк 2».
21.45 «Право на владу».
0.45 «ТСН: 10 вражаючих 

подiй дня».
0.55 Драма «Крути 1918».
3.05 «Вражаючi iсторiї ТСН».
4.20 «ТСН».

5.35 «Життя вiдомих людей».
П`ЯТНИЦЯ, 18 ЛЮТОГО

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 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Бойовик «Бамблбi».
22.35 Бойовик «Трансформери: 

Помста полеглих».
1.35 Бойовик «Зроблено 

в Америцi».
3.55 Т/с «Дiм Бобринських».

СУБОТА, 19 ЛЮТОГО
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
17.30 «Свiт навиворiт 

13. Еквадор».
18.30 «Свiт навиворiт 

13. Еквадор».
19.30 «ТСН».
20.13 «ПроCпорт».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Вечiрнiй квартал».
22.15 Комедiя «Дикi».
23.20 Драма «Поганi дороги».
2.05 Драма «Банди 

Нью-Йорка».
5.25 «Вражаючi iсторiї ТСН».
6.20 «ТСН».

НЕДIЛЯ, 20 ЛЮТОГО
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 12».
23.30 Бойовик «Бамблбi».
1.50 «Свiт навиворiт».
4.50 «ТСН-Тиждень».

ТЕЛЕПРОГРАМА 14 ЛЮТОГО - 20 ЛЮТОГО

За матеріалами https://kino-teatr.ua

НОВИНИ КІНО. ВИЙДУ ЗА ТЕБЕ
Все ближче День Святого Валентина, а значить - настає пора відповідних фільмів. І один з них - стрічка «Вийду за тебе» американки Кет Койро з 
Дженнифер Лопес, яка грає практично саму себе(за винятком її вибору партнерів).
Весілля суперзірок Кет Вальдес (Дженнифер Лопес) і Себастіана (Малума) повинне пройти в кращих сучасних традиціях - на сцені під спеціально 
написану для цього випадку пісню Marry Me, яка вже стала світовим хітом, і в присутності не лише глядачів в залі, але 20-мільйонній онлайн-аудиторії 
їх прихильників. Але в самий останній момент Кет дізнається про невірність коханого (і не лише вона, а і уся згадана вище аудиторія) і в пориві 
почуттів вирішує вийти за першого зустрічного. Ним виявляється скромний учитель математики Чарлі (Оуен Уилсон), якого на концерт притягнули 
коллега-школьный психолог і дванадцятирічна дочка Лу(дивна Хлоя Коулмен). А вибір на нього ліг із-за плакату з назвою пісні, який випадково опи-
нився біля нього в руках. У пориві співчуття Чарлі в потрібний момент церемонії відповідає ствердно і стає чоловіком суперзірки. Трохи прохолонув 
після церемонії Кет і її менеджер вирішують обернути цей скандал собі на користь, запропонувавши Чарлі суто ділову угоду. Але, як і ведеться у 
фильмах-валентинках, бізнес-стосунки невблаганно переростають в сентиментальні. І тепер з плакатом коштує вже Кет...
У Кет Койро, що взялася за екранізацію веб-комікса, вийшла історія Попелюшки навпаки (в силу сучасних тенденцій розвитку суспільства, про що 
прямо з екрану заявляє героїня Лопес): в ролі прекрасної серцем замазури виявляється персонаж Уилсона, нежданно-негаданно що опиняється 
у вихорі великосвітського (у нинішньому розумінні) балу. Звичайно, його карета не перетворюється опівночі на гарбуз, а коні - в мишей, але все 
таки в якийсь момент здається, що диво закінчилося - героїню Лопес номинирут на престижну премію саме за пісню, що дала назву фільму, і вона 
- начебто - повертається до свого сладкоголосому красавчику-латиносу. Але - ми ж знаємо, до якого свята створювався фільм - а це означає, що 
закінчиться все самим прегарним способом.
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Джерело: glamurchik.tochka.net

КЕЙТ МІДДЛТОН 
ДЕБЮТУВАЛА НА 
ТЕЛЕБАЧЕННІ Й 

ПРОЧИТАЛА КАЗКУ  
В ДИТЯЧОМУ ШОУ

Герцогиня Кембриджська несподівано 
вперше знялась для телебачення у дитя-
чому вечірньому шоу.
У мережі з’явився кадр зі зйомок попу-
лярного британського телешоу «Казки 
на ніч» від каналу Cbeebies. У новому 
випуску ведучою стала герцогиня Кем-
бриджська.
Епізод дитячого вечірнього шоу вже вий-
шов 13 лютого. У ньому Кетрін прочи-
тала улюблену казку Джилл Томлінсон 
«Сова, яка боялась темряви». Таким чи-
ном Кейт Міддлтон відзначила Тиждень 
психологічного здоров’я дітей, що по-
чався у Великій Британії 7 лютого.
Дружина принца Вільяма дебютувала 
на телебаченні у вбранні, що відповіда-
ло концепції дитячого шоу. Вона позува-
ла перед камерою серед іграшок на за-
тишному пледі.
Кейт Міддлтон одягнула джинси Topshop 
та молочний светр зі стильною в’язкою 
Holland Cooper. Вона розпустила во-
лосся, накрутивши його локонами, та 
зробила легкий макіяж на обличчі.
Зауважимо, що чимало знаменитостей 
знімалось для дитячого вечірнього шоу. 
Окрім Кетрін, казки читали: Ед Ширан, 
Різ Візерспун, Елтон Джон, Том Гарді, 
Раян Рейнольдс та багато інших.

ЗНАМЕНИТОСТІ, ЯКІ ОСВІДЧИЛИСЯ 
АБО ОДРУЖИЛИСЯ В ДЕНЬ УСІХ 
ЗАКОХАНИХ
Зробити пропозицію руки та серця чи зіграти весілля у 
День святого Валентина – хіба може бути щось романтич-
ніше? Такої думки дотримувалися багато зіркових пар, які 
вирішили зв’язати себе узами шлюбу 14 лютого. Але, на 
жаль, багато хто не зміг зберегти свій союз. Про кого йде 
мова – дізнайся у нашому матеріалі.
Харрісон Форд та Каліста Флокхарт. Харрісон 
Форд і Каліста Флокхарт, яка на 22 роки молодша, у 
шлюбі вже 12 років. Вони познайомилися у 2002 році на 
«Золотому глобусі», а пропозицію актор зробив 14 люто-
го 2009 року. Для нього це вже третій шлюб, для Калісти 
перший. У Форда п’ятеро рідних дітей та четверо онуків.

Леді Гага та Тейлор Кінні. У 2015 році, у свято 
кохання, отримала пропозицію руки та серця від 
свого коханого, актора Тейлора Кінні, співачка Леді 
Гага. Проте їхньому щастю не судилося тривати 
довгий час. За рік пара розійшлася.
Бенедикт Камбербетч та Софі Хантер. Зір-
ка серіалу «Шерлок» Бенідикт Камбербетч та Софі 
Хантер одружилися на острові Уайт у День святого 
Валентина у 2015 році. Обраниця актора вже тоді 
перебувала при надії. 

Наразі подружжя виховує трьох синів.
Крістіна Агілера та Меттью Ратлер. Роман Крістіни 
Агілери та Меттью Ратлера триває вже 12 років. 14 лютого 
2014-го пара побралася. Влітку того ж року на світ з’явила-
ся їхня донька Саммер Рейн, проте весілля у знаменитостей 
ще не було.
Сальма Хайєк та Франсуа Піно. Голлівудська акторка 
Сальма Хайєк вийшла заміж за французького мільярдера 

Франсуа Піно у 
День усіх закоха-
них. Це сталося у 
2009 році в Парижі. 
А у квітні того ж 
року молодята від-
святкували весілля 
в оперному театрі Ла-Феніча у Венеції. З того 
часу вони нерозлучні.

ОЛЯ ПОЛЯКОВА ЗАПИСУЄ 
АНГЛОМОВНИЙ АЛЬБОМ У ШВЕЦІЇ

Українська співачка Оля Полякова, яка у свій день народження випустила документаль-
ний фільм, має намір записати англомовний альбом у Швеції.
Як повідомляє пресслужба артист-
ки, до нового етапу творчої кар’єри 
залучено шведського хітмейкера 
і продюсера Андерса Хансонна, 
відомого своїми роботами для ба-
гатьох зірок, серед яких популяр-
ні гурти Army of Lovers, Vacuum 
тощо. Хансон ідеально відчув Олю 
і її стиль і написав кілька пісень, 
які і складуть основу майбутнього 
релізу.
Видавати новий англомовний аль-
бом Полякова планує у Німеччині 
влітку 2022 року.
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1. Чи ділитеся з будь-ким своїми не-
приємностями?
а) ні, навряд чи це допомогло б (3);
б) так, тільки з невипадковими співрозмов-
никами (1);
в) не завжди, кожному вистачає своїх тур-
бот (2).
2. Як переживаєте неприємності?
а) іноді дуже важко (4);
б) все залежить від обставин (0);
в) упокорююся, адже будь-які неприєм-
ності рано чи пізно закінчуються (2).
3. Як «лікуєтеся» від прикрощів?
а) балую себе «забороненим», про що 
мріяв (0);
б) шукаю дружньої участі (2);
в) відсиджуюся на самоті (4).
4. Як відреагуєте на образу, завдану 
близькими?
а) «ховаюсь у свою раковину» (3);
б) вимагатиму пояснень (0);
в) поділюся з будь-ким, хто готовий слуха-

ти (1).
5. У хвилину щастя:
а) не думаю про неприємності (1);
б) не покидає думка про швидкоплинність 
радості (3);
в) пам’ятаю, що і прикростей у житті чима-
ло (5).
6. Як ставитеся до допомоги психіа-
трів?
а) не хотів би стати їхнім пацієнтом (4);
б) їх допомога – нормальне явище (2);
в) здатний обійтися своїми силами (3).
7. Доля:
а) постійно випробовує (5);
б) несправедлива до мене (2);
в) прихильна (1).
8. Про що думаєте після сварки з коха-
ною, коли гнів проходить?
а) згадую про хороше, часто з минулого 
(1);
б) розмірковую про адекватні заходи (2);
в) про бездонність образи (3).

7-15 очок. 7-15 очок. Ви відносно легко сприймаєте Ви відносно легко сприймаєте 
неприємності, навіть біди, оскільки здатні неприємності, навіть біди, оскільки здатні 
об’єктивно оцінювати обставини. Не схильні об’єктивно оцінювати обставини. Не схильні 
до саможаління (слабкість, яка притаманна до саможаління (слабкість, яка притаманна 
багатьом). Ваша душевна рівновага гідна багатьом). Ваша душевна рівновага гідна 
захоплення!захоплення!
16-26 очок. 16-26 очок. Часто нарікаєте на долю, вва-Часто нарікаєте на долю, вва-
жаючи за краще вихлюпувати проблеми та жаючи за краще вихлюпувати проблеми та 
неприємності на інших. Вам необхідне спів-неприємності на інших. Вам необхідне спів-

чуття? Можливо, розумніше навчитися во-чуття? Можливо, розумніше навчитися во-
лодіти собою?лодіти собою?
27-36 балів. 27-36 балів. На жаль, вам складно са-На жаль, вам складно са-
мостійно справлятися з бідами, зами-мостійно справлятися з бідами, зами-
каєтеся, нерідко жалієте себе. Будь у вас каєтеся, нерідко жалієте себе. Будь у вас 
достатньо вольовий характер, успішно б достатньо вольовий характер, успішно б 
подолали труднощі і проблеми. Не сумуй-подолали труднощі і проблеми. Не сумуй-
те, неприємності підстерігають в житті, не те, неприємності підстерігають в житті, не 
тільки вас.тільки вас.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

На що ви 
витрачаєте свій час?
25-у годину на добу не додасть жо-
ден великий винахідник. А значить, нам 
щодня доводиться вибирати: присвяти-
ти конкретну годину читанню чи шопінгу, 
балачкам з приятелями чи спілкуванню 
з власною дитиною, здійснити пробіж-
ку по парку чи подивитися чергову серію 
телефільму... Робимо ми вибір усвідом-
лено? І на користь чогось того, що важ-
ливо чи просто зручно? Про цінність ча-
су, що минає, розмірковує римський 
філософ-стоїк Луцій Анней Сенека.

З «Моральних листів до Луцилія»
«...Частину часу у нас відбирають си-
лою, частину викрадають, частина 
витікає даремно. Але ганебніша втра-
та через нашу власну недбалість. При-
дивіться-но пильніше: адже найбільшу 
частину життя витрачаємо ми на погані 
справи, чималу – на неробство, і все 
життя – не на ті справи, що потрібно.
Вкажеш ти мені такого, хто цінував би 
час, хто знав би, чого вартий день, хто 
розумів би, що вмирає з кожною годи-
ною? В тому-то і біда наша, що смерть 
ми бачимо попереду; а велика частина 
її у нас за плечима, – адже скільки років 
життя минуло, все належить смерті... 
Роби ж так, мій Луцилій, як ти мені пи-
шеш: не випускай ні години. Втримаєш 
в руках сьогоднішній день – менше бу-
деш залежати від завтрашнього. Бо по-
ки будеш відкладати, все життя і про-
мине.
Все у нас, Луцилій, чуже, один лише час 
наш. Тільки час, плинний, дала нам у 
володіння природа, і його хто хоче, той 
і забирає. Смертні ж не розумні: отри-
мавши що-небудь нікчемне, дешеве і 
напевно, те що легко відшкодувати, во-
ни дозволяють пред’являти собі раху-
нок; а ось ті, кому приділили час, не вва-
жають себе боржниками».

Одні граючи вирішують найскладніші проблеми. Інших здатна 
покласти на лопатки навіть найменша перешкода на життєвому 
шляху. До якої категорії належите ви?

УмінняУміння  
долати труднощідолати труднощі
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Овен (21 березня – 20 квітня)
Спробуйте на початку тижня обій-
тися без імпульсивних і різких вис-

ловлювань, як на адресу роботодавців, так 
і близьких. Для кар’єрних досягнень вдала 
п’ятниця. Почніть самостійно вивчати те, що 
давно планували, і відразу відчуєте інформа-
ційну та іншу підтримку своїм починанням.

Телець (21 квітня – 21 травня)
Вам знадобиться максимум компе-
тентності, щоб уникнути матеріаль-

них проблем, краще перестрахуйтеся або 
зменшіть оберти. Поїздки та переговори за-
плануйте на кінець тижня. В цілому на цьому 
тижні у вас з’явиться шанс зробити своє жит-
тя більш комфортним.

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Доведеться енергійніше домагатися 
свого, інакше те, що призначало-

ся вам, осяде в чужих кишенях. Підсильте 
контроль над матеріальними цінностями, 
перевіряйте правильність оформлення доку-
ментів. Це виключно вдалий час для підви-
щення своєї кваліфікації, обміну досвідом, 
навчання, відряджень і роботи в колективі.

Рак (22 червня – 22 липня)
Будьте послідовні, виконуйте все, що 
пообіцяли зробити. Ні в якому разі не 

конфліктуйте! З п’ятниці ситуація поліпшуєть-
ся, з’являються позитивні тенденції в поїздках 
і при підписанні договорів. Раків чекає спри-
ятливий тиждень для кар’єрного зростання.

Лев (23 липня – 23 серпня)
На початку тижня буде потрібно на-
багато більше енерговитрат для про-

сування задуманих справ, заплановані рані-
ше переговори і презентації пройдуть вдало. 
Ставте перед собою тільки досяжні цілі!

Діва (24 серпня – 23 вересня)
Співбесіди з роботодавцями на цьому 
тижні будуть проходити успішно, а в 

п’ятницю можливе підписання договору з 
працевлаштування. Поставтеся уважніше до 
своїх обов’язків! Якщо ви хочете позбутися 
шкідливих звичок, найкращий час для цього 
– середина тижня. В цей період у вас все може 
вийти на подив легко і безболісно, з меншими 
зусиллями.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Найкраще, що ви зараз зможете 
зробити, – зайнятися плануванням 

діяльності та просуванням своїх ідей. Мож-
ливо, вашими нововведеннями зацікавлять-
ся навіть чиновники владних структур! На 
вихідних варто посилити захист від вірусних 
інфекцій, оскільки в ці дні ваш організм буде 
ослаблений і тому вразливий.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)
Навчання зараз для вас – основний 
фактор успіху. У четвер можна давати 

старт великим діловим проектам і займатися 
громадською діяльністю. Відносини з члена-
ми сім’ї та родичами в цей період будуть до-
брозичливими.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)
Кар’єрне зростання цілком можли-
ве, а найвдаліший днем для цього 

буде четвер. Підкоріть своє життя суворій 
дисципліні і відмовтеся від безперспектив-
них напрямків діяльності. За рахунок ефек-
тивної інформаційної взаємодії з іншими 
людьми ви зможете досягти успіху в роботі 
і навчанні.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Гарний час для людей творчих про-
фесій і для прояву власних талантів. 

У середу, четвер і п’ятницю вдало пройдуть 
поїздки, гармонійно складуться міжосо-
бистісні стосунки. Також це сприятливий 
час для поліпшення умов праці на робочому 
місці.

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Прийшов час виступів, презентацій, 
рекламних акцій. Буде успішною 

викладацька, фінансова та юридична діяль-
ність. Можна вдало впроваджувати раціо-
налізаторські ідеї.

Риби (20 лютого – 20 березня)
Проявіть обережність з грошима, 
документами і не довіряйте ваші 

комерційні таємниці сумнівним особам. 
Сприятливий час для вирішення професій-
них питань – п’ятниця і субота. Відносини з 
родичами будуть доброзичливими, якісь до-
машні справи ви зможете виконувати разом 
з ними.

ГОРОСКОПГОРОСКОП з 14 лютого по 20 лютого

Поважати кожну Поважати кожну 
людину, як самого людину, як самого 
себе, і поступати себе, і поступати 
з ним, як ми б з ним, як ми б 
хотіли, щоб з нами хотіли, щоб з нами 
поступали, – вище поступали, – вище 
цього немає нічого.цього немає нічого.

КонфуційКонфуцій








