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ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК ДЛЯ ФАХІВЦІВ! 8846 ВАКАНСІЙ

Ми працюємо для ВАС!

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

НА

W W W . J OB S . U A

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №14 (1241)

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

12.04.2021

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

НА

W W W . J OB S . U A

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №14 (1241)

УВАГА!
ПИЛЬНУЙТЕ!

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 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!

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8846 ВАКАНСІЙ
РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»
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ГАРЯЧІ
ПРОПОЗИЦІЇ

9

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
Асистенти директорів.
Помічники керівників.
Офіс-менеджери. Секретарі.
Оператори ПК.
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МЕНЕДЖМЕНТ •
МАРКЕТИНГ •
РЕКЛАМА
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ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ
ГАЛУЗЕЙ
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
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Візажисти. Майстри: з манікюру,
педикюру. Перукарі. Косметологи.
Фітнес-тренери.
Масажисти.

17
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ПРАЦІВНИКИ
СКЛАДУ
Комірники. Пакувальники,
фасувальники. Карщики. Водії
штабелерів. Комплектувальники

Конструктори одягу. Кравці.
Майстри з пошиття одягу. Модельєри.
Розкрійники. Шевці
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ВАНТАЖНИКИ •
РІЗНОРОБИ

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

19

СФЕРА ПОСЛУГ

БУДІВНИЦТВО

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

КРАСА • ФІТНЕС •
МАСАЖ

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

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

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

Лікарі. Зубні техніки.
Стоматологи. Медичні сестри.
Санітарки. Провізори. Фармацевти.
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Столяри-верстатники. Маляри по
дереву. Майстри з перетягування
меблів. Різальники по дереву.
Монтажники-установники (по дереву).
Пилорамники. Складальники.
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ВОДІЇ
Водії. Водії-далекобійники. Таксисти.
Водії-експедитори.

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

Фінансово-юридична справа:

9

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ

15

Продавці. Продавці-консультанти.
Продавці-касири. Касири.

Менеджери.
Менеджери з реклами.
Менеджери з продажу.
Маркетологи.
Рекламні агенти.
8

ТОРГІВЛЯ

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

Метрдотелі. Швейцари. Покоївки.
Прасувальники. Плямовивідниці.
Консьєржі. Прибиральники. Двірники.
Домашній сервіс. Домробітниці.
Садівники. Гувернантки.
20

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

20

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

27

НАВЧАННЯ
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ
МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

30

ТЕЛЕПРОГРАМА

76
32

ІСТОРІЇ ЗІРОК

РЕКЛАМНЕ, ІНФОРМАЦІЙНЕ ВИДАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК
Головний редактор Ососкова Н.В.
Автор ідеї Ковріна Уяник Н.О.
Дата виходу у світ: 29.07.1996 р.

ВИХОДИТЬ ЩОПОНЕДІЛКА
ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 22360

Адреса: 02125, м. Київ, вул. В. Шимановського, 2/1 оф. 512.
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Друк офсетний. Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», 04073,
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 81867.
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, недостовірність 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 забороняється 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...»
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹14 (1241)
КОНДИТЕР в кондитерський цех. З/п висока.
Троєщина. Тел. 067-829-2837.
КОНДИТЕР 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.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
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ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA

8

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, МЕНЕДЖМЕНТ • МАРКЕТИНГ,
ФАХІВЦІ
ÏÐÎÏÎÍÓÞ
ÐÎÁÎÒÓ ¹14 (1241)
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК. Шукаю
співробітника для роботи з персоналом в офісі.
Гнучкий графік роботи, гідна оплата, навчання,
можливість кар’єрного росту. Тел.: 066-5060125 Viber, 097-827-1575.

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

ОФІСНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКУ. Дзвінки, орг.
питання. Змінний гнучкий графік. З/п до 16000 грн.
Вайбер 067-866-8256, Лариса.

АКТУАЛЬНО!!!! АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК. Здатність до навчання, старанність, телефонні і ділові переговори, робота з шаблонною
документацією. Можливість роботи без досвіду
роботи, гнучкий графік. Високий дохід + премії.
Офіс. м.Київ. Хрещатик. Тел.: 050-879-7404, 099346-0533.
НАДІЙНА РОБОТА! Помічник підприємцю у
відділ збуту. Дзвінки, документи. Вільний графік
(офіс/дім). З/п до 20000 грн. viber 068-5936599.
ОПЕРАТОРА 1С запрошує торгово-виробнича
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 6-денка.
Наявність актуального військового квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел.
050-449-8035, резюме відправляти: Nataliia.
drashko@bayaderagroup.com

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

МЕНЕДЖМЕНТ •
МАРКЕТИНГ •
РЕКЛАМА
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ послуг прочищення,
ремонту інженерних мереж. З/п від 12000 грн. Тел.
099-067-7793.

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

ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Продукти харчування.
Тел. 067-550-7788, телефонувати з 9.00 до 18.00.
ІНЖЕНЕР ВЕНТИЛЯЦІЇ І КОНДИЦІОНУВАННЯ.
Планове і поза планове обслуговування систем
вентиляції і кондиціонування повітря в бизнес цен-

три. ДР в аналогічному обслуговуванні вентиляційних систем, знання принципів роботи і пристроїв
сучасної холодильної техніки. ГР: пн-пт, з 8.00 до
17.00. Р-н ст.м «Палац спорту», вул. Госпітальна,
4-А. З/п 15000-16000 грн. Тел. 067-217-7805.

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ АВТОМОБІЛЕЙ на постійну роботу компанії «Давай Переїдем». Перевага кандидатам, які мають досвід роботи. Комунікабельність, ініціативність, націленість на результат.
Уміння працювати оперативно, самостійно. З/п
- %. Тел.: 067-580-6060, 063-580-6060.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA
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МЕДИЦИНА, КРАСА, ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ
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Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕДИЦИНА • ФАРМАЦЕВТИКА
АСИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА запрошуємо в стоматологію в р-ні ст.м «Нивки». Тел.: (044) 362-2022,
097-810-7770.

ФЕЛЬДШЕР з передрейсового та післярейсового огляду
водіїв. ГР: пн-пт, з 7.30 до 12.30. Ст.м «Васильківська». Офіційне
працевлаштування та з/п 5000 грн на руки. Тел. 097-315-5262.

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

КРАСА • ФІТНЕС • МАСАЖ
МАСАЖИСТИ в салон «Вікторія». З/п висока (виплата щоденно). Графік роботи - вільний. Можливо
надання житла. З ДР та без. Бажано 18-40 років.
Без інтиму. вул. Луначарського, 1, кв. 1. Тел.: 063858-2792, 066-687-7467.

ПОТРІБНІ МАСАЖИСТИ. З/п висока. Іногороднім
надаємо 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

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

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

ПРОДАВЕЦЬ в магазин. Вернадського, 59. Тел.
067-558-5552.
ПРОДАВЕЦЬ в продмінімаркет. Житло надається.
Тел.: 066-799-7001, 099-232-7316.
ПРОДАВЕЦЬ потрібен у взуттєвий магазин ТЦ
«Городок Гелери» (ст.м «Почайна»), ТЦ «Даринок» (ст.м «Лісова»). Досвід роботи, баж. жінка
25-40 років. ГР: 3/3. З/п 10000-15000 грн (ставка + %). Тел. 067-201-3234.
ПРОДАВЦI. Пiдробiток/робота. Швидкий розрахунок. Тел. 096-110-0320.

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

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ
2 ПРОДАВЦЯ з ДР, знання касового апарату, термінала, київська реєстрація. Р-н: Куренівка, вул.
Сокальського, 4. Тел. 097-527-4530.
КАСИРИ ТОРГОВОГО ЗАЛУ/КАФЕ в новий магазин
«МегаМаркет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 9000 грн
+ доплати. Готові працевлаштувати людей з інвалідністю. Співбесіди за адресами: ст.м «Шулявська», вул.
В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м
«Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.
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, 096610-5919, 063-194-6000.
ПРОДАВЕЦЬ в продуктовий магазин на Виноградар. З/п: 500 грн/день + %. Іногороднім надаємо
житло. Тел. 067-795-6073.

ПРОДАВЕЦЬ терміново потрібен. Продукти харчування. ГР: 3/3. ДР. Офіційне оформлення. З/п від
500 грн/день. м. Вишгород, м. Київ. Тел.: 067-5705050, 050-151-4128, 063-661-6169, дзвінки приймаємо з 9.00 до 18.00.
ПРОДАВЕЦЬ ГАСТРОНОМІЇ в новий магазин «МегаМаркет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 8500 грн +
доплати. Готові працевлаштувати людей з інвалідністю. Співбесіди за адресами: ст.м «Шулявська»,
вул. В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-4405204; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел.
067-342-5756.

ПРОДАВЦІ в кав’ярні (приготування кавових напоїв та продаж випічки). З/п 400-700 грн/день.
Можливість надання безкоштовного житла обговорюється на співбесіді. Телефонувати за тел.: 066619-4284, 098-541-0507.
ПРОДАВЦІ в продовольчі магазини. З/п 400-600
грн/день. Можливість надання безкоштовного житла. Обговорюється на співбесіді. Телефонувати за
тел.: 066-619-4284, 098-541-0507.
ПРОДАВЦІ. З/п 900 грн/день. Тел. 050-828-7334.
ПРОДАВЦІВ НА ВИКЛАДКУ ТОВАРУ в новий магазин
«МегаМаркет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 7700 грн
+ доплати. Готові працевлаштувати людей з інвалідністю. Співбесіди за адресами: ст.м «Шулявська», вул.
В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м
«Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.
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, 096610-5919, 063-194-6000.

ПРОДАВЕЦЬ ПРЕСИ в метрополітен. Без ШЗ.
З/п вчасно, раз на тиждень. Ст.м «Лук’янівська», «Політехнічний інститут», «Видубичі», «Мінська». Тел. 067-955-1661.

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

ПРОДАВЕЦЬ (овочі, фрукти) на торгові точки в
Дарницькому р-ні. Баж. жінки. З/п 350-500 грн/
день (виплата щоденно). Тел.: 067-156-0558, 099213-4688.

ПРОДАВЦІ-ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ потрібні
на постійну роботу в продуктові магазини. З/п:
ставка + %. Тел. 068-500-4785, Анна.
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ПРОДАВЦІ • КАСИРИ, РЕСТОРАНИ, ЛЕГКАÏÐÎÏÎÍÓÞ
ПРОМИСЛОВІСТЬ
ÐÎÁÎÒÓ ¹14 (1241)

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

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
АДМІНІСТРАТОРА ГОТЕЛЮ запрошує готель «Сучасний готель IQ». Обов’язкове знання англійської
мови. Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м
«Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067441-5859, відділ персоналу.
КОНДИТЕР в кондитерський цех. З/п висока.
Троєщина. Тел. 067-829-2837.
КОНДИТЕР 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.
КОНДИТЕРІВ без досвіду роботи (навчаємо) запрошує кондитерське підприємство. З/п від 16500
грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095333-4334, 098-333-4334.
КОНДИТЕР-КУХАР-ПЕКАР. ДР. З/п від 760 грн/
зміна. Офiційне працевлаштування. ГР: денна/нічна зміна, 3/3 з 20.00 до 8.00 або 7/7 з 8.00 до 20.00.
м. Київ, ст.м «Олiмпiйська». Тел.: 098-285-8620,
050-537-6488, 063-810-8609, 068-486-1270.
КУХАР в кафе на постійну роботу. З/п 400 грн/зміна. Ст.м «Хрещатик», Троєщина. Тел. 097-414-6076,
з 8.00 до 15.00.
КУХАР в кафе самообслуговування «Бризоль», Чоколівка. ГР: 5/2. Тел. 050-357-5566.
КУХАР на виробництво по виготовленню напівфабрикатів. Бажано тільки жінки до 50 років. Без
шкідливих звичок. З/п від 600 грн/зміну. м.Київ,
ст.м «Позняки». Тел.: 067-660-6080, 067-3270340.
КУХАР. Ст.м «Академмістечко». З/п від 15000
грн. ГР: 2/2 по 12 годин. Офіційне працевлаштування. Біла оплата праці. Безкоштовне харчування. Тел. 050-317-6426.

КУХАРІВ (УНІВЕРСАЛІВ) запрошує готель «Сучасний готель IQ». Стабільна виплата з/п 2 рази в
місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6.
Тел. 067-441-5859, відділ персоналу.
КУХАР-М’ЯСНИК. З/п 12000 грн. ГР: 7/7. Компанія «Арт оф Кукінг» - національна компанія з виробництва заморожених продуктів харчування.
м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел.
067-373-8233.
КУХАРЯ запрошуємо на виробництво напівфабрикатів. Місце роботи - м.Боярка. ГР: 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове харчування,
корпоративний одяг. Розвозка від ст.м «Святошин»,
«Академмістечко» та з м. Вишневе. Тел. 067-4343683.
ОФІЦІАНТІВ запрошує готель «Сучасний готель
IQ». Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м
«Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067441-5859, відділ персоналу.
ПЕКАР. З/п 14000 грн. ГР: 7/7. Компанія «Арт оф
Кукінг» - національна компанія з виробництва заморожених продуктів харчування. м.Київ, пров.
Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.
ПОМІЧНИК КОНДИТЕРА 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.
ПОМІЧНИК ФОРМУВАЛЬНИКА ТІСТА в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. Безкоштовні обід,
медична книжка, фірмовий одяг. Забезпечуємо
гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.: (044) 2061330, 063-114-1438, 096-874-9265.
ТІСТОМІСИ з ДР на кондитерське підприємство.
З/п від 20300 грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.

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

ЛЕГКА
ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ
ШВАЧКА з ДР терміново в цех з пошиття спецодягу. Своєчасна виплата з/п 2 рази в місяць. З/п від
15000 грн (відрядна). ГР: пн-пт, з 8.30 до 17.00. Р-н
Подол. Тел.: 050-632-5194, 096-349-4531.
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МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
МАЙСТЕР ПО ПЕРЕТЯЖЦІ м’яких меблів. З/п від
15000 грн. Тел.: 067-658-1125, 066-183-8352.
СКЛАДАЛЬНИК корпусних меблів з ДР від 2 років,
без шкідливих звичок, знання фурнітури Blum,
Hettich. Вітаються навички на верстатах. З/п 20000
грн (від 13000 грн на ВТ). Ст.м «Олімпійська», вул.
Велика Васильківська, 100 або вул. Туполєва, 17Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.

СКЛАДАЛЬНИКИ торгового обладнання та меблів. Бажано ДР зі зварочним апаратом. Без ШЗ,
ДР від 2 років. З/п 20000 грн. вул. Магнітогорська.
Тел. 050-701-1555.
СТОЛЯРА запрошує готель «Сучасний готель IQ».
Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859,
відділ персоналу.
ШЛІФУВАЛЬНИК МДФ з ДР від 2 років, без шкідливих звичок. З/п 15000 грн (від 13000 грн на ВТ).
Ст.м «Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 100
або вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-3225626, Максим.
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МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО, БУДІВНИЦТВО, РОБІТНИЧІ
ÏÐÎÏÎÍÓÞСПЕЦІАЛЬНОСТІ
ÐÎÁÎÒÓ ¹14 (1241)
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

БУДІВНИЦТВО
ВИКОНРОБ (ПОМІЧНИК ВИКОНРОБА) на постійну роботу, візьмемо студента будівельного ВНЗ
в м.Київ. Спеціалізація по зовнішньому утепленню
будинків. Навчання, допомога з житлом. Гарантія
кар’єрного зростання. Знання ПК, ВО. Офіційне
працевлаштування. З/п за домовленістю, 2 рази на
місяць. Тел.: 044-240-0039, 050-462-0039.
ВИКОНРОБИ загальнобудівельних робіт з досвідом роботи. З/п від 20000 грн. Тел.: 067-235-7821,
066-112-9899, Олександр.
ЕЛЕКТРИК з досвідом роботи. Група допуску з
електробезпеки не нижче 3. З/п від 10000 грн. Тел.:
067-235-7821, 066-112-9899, Олександр.

МУЛЯРИ (КАМЕНЩИКИ) для роботи на висоті. Кладка чорнова. Оплата відрядна. Тел.
098-683-5435.
ШТУКАТУР. ГР: п’ятиденка. Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п,
харчування. м.Київ, вул. М.Краснова, 27 (Святошинський р-н). Тел. 050-352-6346.
ФАСАДНИКІВ запрошуємо на постійну роботу.
Утеплення котеджів, висотних будинків. Договір
або трудова. Оплата 2 рази на місяць. Надаємо житло, спецодяг, ел.інструмент. Будівельна
компанія. Тел.: 050-462-0039, (044) 240-0039.

ГИБЩИК МЕТАЛА. Виробництво металевих дверей. Р-н Борщагівка, вул. Миру, 3. ГР: пн-пт, 8.0017.00. З/п 20000 грн. www.avatech.com.ua Тел. 067551-4448, Володимир.
ЕЛЕКТРИК на постійну роботу в торгівельний
центр (ст.м «Лісова»). Вимоги: 3 група допуску з
електробезпеки, ДР обов’язковий. ГР: 5/2, з 9.00
до 18.00. З/п від 11000 грн. Тел. 067-690-8504, Роман.
ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п від 10000 грн. Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 067-4007340, Оксана.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК (збірка електрощитового
обладнання). ДР. З/п від 18000 грн. Тел.: 093-1087959, 067-134-9721.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК потрібен на постійну роботу. Обов’язкове посвідчення водія. Підключення
світлофорних об’єктів. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. З/п від 15000 грн. Тел. (044)
291-0041.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (учні електромонтажників) потрібні будівельній компанії. Тел.: (044) 2095598, 067-442-1608.

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

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЕЛЕКТРОМОНТЕР. Ст.м «Мінська». З/п від
12000 грн. ГР: 2/2, з 7.30 до 22.00. Офіційне
працевлаштування. Біла оплата праці. Безкоштовне харчування. Тел. 050-312-3236.

ОПЕРАТОР ФАСУВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ. З/п 14000 грн.
ГР: 7/7. Компанія «Арт оф Кукінг» - національна
компанія з виробництва заморожених продуктів
харчування. м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.

ЗВАРЮВАЛЬНИК
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦІЙ.
Робота в цеху та виїзди на монтаж. Без шкідливих
звичок, ДР від 3 років. З/п від 17000 грн. Тел. 050701-1555, з 10.00 до 18.00.

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

ЗВАРЮВАЛЬНИК терміново потрібен компанiї
«П’ятий елемент». З/п вiд 15000 грн. Тел. 097-5785625, Володимир.

ПИЛОРАМНИКИ потрібні на деревообробне підприємство. Місце роботи: Київ, ст.м «Видубичі»,
пров. Деревообробний, 5, ст.м «Видубичі». З/п 300
грн. за 1 куб.м готової продукції. Офіційне працевлаштування + соціальний пакет, безкоштовне харчування, забезпечуємо житлом. Тел. 096-116-2521,
Віталій.

КРОМКУВАЛЬНИК пвх-кромки потрібен на постійну роботу. ДР обов’язково. З/п від 15000-18500
грн. ГР: пн-пт, 9.00-18.00. Р-н ст.м «Почайна». Тел.
095-761-3438.
МАЙСТЕР ПО ВЕНТИЛЯЦІЇ на постійну роботу
в торгівельний центр (ст.м «Лісова»). ДР обов’язковий. ГР: 5/2, з 9.00 до 18.00. З/п 14000 грн (на
руки). Тел. 067-690-8504, Роман.
МОНТАЖНИК РЕА. Ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п від
18000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення.
Тел. (044) 291-0041.
МОНТАЖНИК СКС. Електрика, слаботочка. ДР
від 2 років. Монтаж коробів, лотків, прокладка кабелю UTP, встановлення розеток. З/п 750
грн/день+премії. Повна зайнятість, відрядження. Тел.: 044-390-1574, 066-740-7801, 073-7407801, 068-027-0175.

РІЗАЛЬНИК ДСП потрібен на постійну роботу. ДР
обов’язково. З/п від 12000-18000 грн. ГР: пн-пт,
9.00-18.00. Р-н ст.м «Почайна». Тел. 095-761-3438.
РІЗНОРОБ на відбраковування тротуарної плитки в м.Вишневе. Бажано чол. до 45 років, без
ШЗ! Проживання в Києво-Святошинському р-ні
обов’язково, бажано в Вишневому, Петровському,
Боярці. ГР: позмінний (2 денні 8.00-20.00, 2 вихідні,
2 нічні 20.00-8.00 і три вихідні). З/п 15000 грн. Тел.
067-464-3101, пн-пт з 12.00 до 18.00.
СКЛАДАЛЬНИК, МОНТАЖНИК СПОК (вікна, перегородки, двері, фасадні системи). Місце роботи:
Київ, Кільцевая дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 8.0017.00. Офіційне оформлення. Тел.: 050-443-9412,
067-827-3265, 044-406-4093.

РІЗНОРОБОЧИЙ терміново потрібен компанiї
«П’ятий елемент». З/п вiд 12000 грн. Тел. 097-5785625, Володимир.
СЛЮСАР З РЕМОНТУ дорожньо-будівельних машин, автомобілів Офіційне працевлаштування та
з/п. Ст.м «Васильківська». Надаємо койкомісце.
Тел. 097-315-5262.
СЛЮСАР МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ терміново потрібен компанiї «П’ятий елемент». З/п вiд 12000
грн. Тел. 097-578-5625, Володимир.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК в новий магазин «МегаМаркет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 7500 грн.
Готові працевлаштувати людей з інвалідністю.
Співбесіди за адресами: ст.м «Шулявська», вул.
В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204;
ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-3425756.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК на завод або обслуговування території навколо. 25-40 років, ДР від 1 року,
ВО (технічне) обов’язково! ГР позмінний. м.Вишневе, вул. Київська. Офіційне працевлаштування,
оплачувана відпустка і лікарняний. З/п 16000 грн.
Тел.: 067-464-3101, (044) 594-2140.
СЛЮСАР-САНТЕХНІК на обслуговування житлового комплексу у м. Києві. З/п 10000 грн (з м. Києва
та Київської області). Тел. 097-889-2388.
СЛЮСАР-САНТЕХНІК аварійно-ремонтної бригади. З/п від 8000 грн. Графік: доба через три.
Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне
працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел.
067-400-7340, Оксана.
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СЛЮСАР-САНТЕХНІК. Повна зайнятість.
Робота в Києві та обл. Житлом не забезпечуємо. Тел. 096-445-9545, Микола Олексійович.
СТОЛЯР-ТЕСЛЯ. Житло надається. Тел.: 066-7997001, 099-232-7316.
ТЕХНІК потрібен на постійну роботу. Вимоги: технічно грамотний, віком від 25 до 45 років (бажано).
Обов’язки: виконання різних задач по ремонту і
обслуговуванню кіосків та зупинкових комплексів.
Умови роботи: робота по всьому місту Києву,
проїзд оплачується. З/п 12000 грн. Тел. 095-7868193, Микола.
ТРАКТОРИСТ з ДР в фермерське господарство.
З/п від 10000 грн. Житло надаємо. Тел. 063-3485292.
ТРАКТОРИСТИ на МТЗ, ЮМЗ, Bobcat , LOVOL. З/п
від 10000 грн. Надаємо житло. Голосіївський р-н.
Тел.: 099-558-2570, 068-330-4475.
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ІНСПЕКТОР ОХОРОНИ. Бажано до 45 років. ГР:
2/4. Тел.: (044) 206-2419, 050-169-6730.
ОПЕРАТОР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. Безкоштовні обід,
медична книжка, фірмовий одяг. Забезпечуємо
гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.: (044) 2061330, 063-114-1438, 096-874-9265.
ОХОРОНЕЦЬ (чоловік, охайний) на житловий будинок у Святошинському р-нi. ГР: 1/3 - 500 грн/
зміна (з м. Києва та Київської області). Тел. 068603-2764.
ОХОРОНЕЦЬ-ЧЕРГОВИЙ на автостоянку. Від
ст.м «Академмістечко» (пр-т Палладіна), 300
метрів. ГР за домовленістю. З/п від 6000-10000
грн. Тел. 098-697-8424.
ОХОРОННИК в офіс в р-ні Севастопольської площі
в м. Київ. Графік роботи: 2 доби/2 доби. Баж. чол.
до 55 років. Відсутність судимості. З/п 450 грн/
доба. Розрахунок 2 рази на місяць. Тел. 050-3665357.
ОХОРОННИК житлового комплекса. Тел. 095-4296986, Олег.
ОХОРОННИК на виробничу базу. Контроль в’їзду
та виїзду, охорона периметру. Бажано 55-60 років.
Севастопольська пл. З/п 6500 грн. Тел. 067-4037815.
ОХОРОННИК в заміський будинок, с.Стоянка
(Києво-Святошинський р-н). Без ШЗ, ДР в заміських будинках, ДР з охорони території, з наявністю
документів. ГР: 3/1 тиждень (житло надається, на
території). З/п за місяць (3 робочі тижні) 15000 грн.
Тел.: 067-464-3101, 044-594-2140.

ОХОРОННИК в тому числі і пенсійного віку в
охоронну фірму. Наявність дом. телефону бажано. Добові зміни. Тел.: (044) 338-4834, 094-9069834.
ОХОРОННИК. Доба/три. Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п, харчування. Вул.
Краснова, 27. Тел. 050-442-5814.
ОХОРОННИК. Ст.м «Мінська». З/п від 13000
грн. ГР: 4/2 по 12 годин. Офіційне працевлаштування. Біла оплата праці. Безкоштовне харчування. Тел. 050-312-3236.
ОХОРОННИК. Виробництво металевих дверей.
Р-н Борщагівка, вул. Миру, 3. ГР: доба/2. З/п 4000
грн. www.avatech.com.ua Тел. 067-551-4448, Володимир.
ОХОРОННИКІВ запрошує на роботу ГК «Охорона». Графік: 1/2, 1/3, 2/4, денний, нічний.
Вахта (оплата після вахти). З/п від 400 до 1200
грн/зміна + підробіток. Забезпечення форменим одягом. Об’єкти по Києву та області. Тел.:
(067) 825-4605, (050) 399-0474, (044) 500-7347,
Олег Федорович.
ОХОРОННИЦІ в охоронну компанію. Бажано жінки, вік не обмежений. ГР: 2/4 та ін. Р-н роботи: вул.
Сім’ї Сосніних (Борщагівка). Проживання бажано
в ближніх р-нах або по гілці Київ-Коростень. Тел.:
063-596-5676, 050-330-2431.

ОХОРОННИК в приватний будинок. Р-н ст.м «Теремки». ГР: доба/дві. З/п 500 грн/доба. Тел. 067348-0161.
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ВОДІЙ АСЕНІЗАТОРА (викачка вигрібних ям).
Робота по Києву і області. З/п близько 1000 грн/
день. Житло надається. Вахтовий графік роботи. Тел.: 067-656-6667, 095-909-9489, 063-2378388.
ВОДІЙ кат. «Е» на міжнародні рейси Україна-Казахстан, Грузія, Азербайджан. Висока з/п.
Тел. 067-243-9858.
ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 20000
грн. Тел. 050-352-2552.
ВОДІЙ кат.»Е» для перевезення негабаритних
вантажів. Тел. 067-243-9858.

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

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

ВОДІЇ В ТАКСІ на нові авто: «Рено Логан», «Фольксваген Поло». З/п 30000 грн (50/50 %). Ст.м «Бориспільська». Тел.: 050-311-4345, 096-936-0175.
ВОДIЙ-ЭКСПЕДИТОР кат. «С». Розвозка побутової
технiки «Ельдорадо». м. Київ. Тел. 097-612-8304.
ВОДІЇ кат. «В», «С» на вантажні автомобілі (Івеко
Дейлі, Мерседес 409 D) або зі своїм авто з фургоном (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 раз на
тиждень. Іногороднім житло. Київ, р-н Корчувате-2,
Острівна, 14. Тел. 073-550-1053.
ВОДІЇ на автобетонозмішувач в м. Київ. Графік 3/1.
З/п від 12000 грн. Надаємо безоплатне житло. За
результатами роботи доплачуються преміальні.
Тел.: 096-839-6066, 067-932-0708.
ВОДІЇ КАТ. «С» на вантажний автомобіль ISUZU потрібен на постійну роботу. Р-н Нивки - Виноградар.
Тел.: 096-292-5919, 063-795-9598.
ВОДІЇ для перевезення вантажів по Україні та
Києву потрібні на постійну роботу автотранспортному підприємству в м. Києві (р-н Стара Дарниця).
ДР, кат. «В», «С». Оплата достойна. Тел.: 067-2470107, 066-345-5627, Віталій.

ВОДІЇ кат. «С, Е». Робота по Україні. З/п відрядна.
Можливо надання житла. Тел. 050-665-3772.
ВОДІЙ кат. «В» та «С». З/п від 13000 грн. ГР:
2/2, з 7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштування. Біла оплата праці. Безкоштовне харчування.
Тел. 050-312-3236.
ВОДІЙ кат. «С, С1». Місцезнаходження: ст.м «Дарниця». З/п від 15000 грн. Тел.: (050) 462-2857, (067)
403-9661.
ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність
10 т, 20 т. Відрядження по Україні. Можливий
вахтовий метод роботи. Житлом забезпечуємо.
Офіційне працевлаштування. З/п 30000 грн.
Тел. 096-669-7156.
ВОДІЙ на вантажний «Мерседес Спрінтер». З/п
1000 грн/день. Тел. 098-792-3803.
ВОДІЙ (мікроавтобус РЕНО ТРАФІК) на автомобіль
техпідтримки та супровіду негабаритів. Готовність
до відряджень по Україні і за кордон. Базові знання
про ремонт вантажної техніки обов’язкові. Робота
з постачання діяльності СТО компанії в період без
відряджень. Ненормований робочий графік. З/п
висока. Тел. 067-243-9858.

ВОДІЙ. ДР від 2 років, наявність кат. «В, С», стаж
водіння до 10 тон. З/п 15000 грн. Тел. 099-3552078.
ВОДІЙ на автомобіль MAN TGA, вантажопідйомність 20 т, холодильник. Відрядження по
Україні. Можливий вахтовий метод роботи.
Офіційне працевлаштування. З/п від 35000 грн.
Тел. 096-669-7156.
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР кат. «В» в нічні зміни. ГР:
6/3. З/п 20000 грн. Безкоштовне житло для іногородніх. Зручний графік вахти - 14/7. Оплачуваний
період стажування. Стабільна з/п 2 рази на місяць.
Офіційне працевлаштування. Робота на службовому транспорті. Забезпечення спец. одягом. Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул.
Соборна, 85. Тел.: 067-467-5068, 073-262-9978,
050-389-1411.
ВОДІЙ-МІЖНАРОДНИК. Наявність кат. «С, Е»,
ЧИП, свідоцтво водія-міжнародника, ДР від 1 року
на тягачі с напівпричепом. Здійснення автомобільних вантажоперевезень в Голандію, Бельгію, Польщу, Болгарію, Румунію. Постійна зайнятість, робота
з тентовими напівричепами. З/п 30000 грн. Тел.
067-405-7484.
ВОДІЙ-ОПЕРАТОР КАТ. «С» на маніпулятор
«MAN» 10 тонн потрібен на завод металоконструкцій і прокату металу. З/п 15000-20000 грн/міс.
Робота в Бортничах, Дарницький р-н. Тел. 067403-4223.
ВОДІЯ КАТ. «В, С, С1» запрошує торгово-виробнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР:
6-денка. Наявність актуального військового квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035, резюме відправляти:
Nataliia.drashko@bayaderagroup.com
ВОДІЯ кат. «С, Е» запрошує на роботу транспортна
компанія. Вимоги: ДР, наявність посв. кат. «С, Е»,
трудова книжка - обов’язково. Уважність, працелюбність, відповідальність. Обов’язки: доставка
вантажів поміж логістичними центрами в передмісті Києва, підтримка автомобіля в належному
технічному стані. Офіційне оформлення, повна
зайнятість, з пн по пт, сб, нд - вихідні. З/п вчасно.
Автомобілі DAF з напівпричепом (в/п до 20т). Тел.
096-701-4506, Сергій.
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА запрошує на роботу ПрАТ
«Київхліб». З/п від 15000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. вул. Межигірська, 83.
Тел.: (044) 206-7599, 050-018-1644, 095-276-5025,
050-409-6567
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АВТОСЕРВІС
АВТОЕЛЕКТРИК на фасадне СТО (або оренда бокса). ДР обов’язково. Великий обсяг. З/п від 25000
грн (50/50). Р-н ст.м «Бориспільська». Тел.: 050311-4345, 098-311-4345.
АВТОМИЙНИКИ. Безкоштовне житло. Солом’янський р-н. З/п висока. Тел.: 067-772-4591, 096361-5203.

АВТОМИЙНИКІВ запрошує автомийка «Аквасіті». З досвідом і без досвіду роботи. З/п від
12000 грн і вище (виплата щотижня). Іногороднім надаємо житло. Тел.: 096-500-1631, 050641-5772.
АВТОСЛЮСАР-МОТОРИСТ на постійну роботу
компанії «Давай Переїдем». Діагностика ходової
частини автомобіля, слюсарний ремонт ходової
частини автомобіля, заміна ГРМ, заміна технічних рідин. З/п - %. Тел.: 067-580-6060, 063-5806060.
АВТОСЛЮСАР вантажних автомобілів-сміттєвозів MAN. ГР: 6-денка, з 8.00 до 20.00 або
1 тиждень/тиждень або 2 тижні/тиждень. ДР
з технікою на вантажному сервісі від 2 років,
знання конструкції автомобіля і технології ремонту. Своєчасна виплата з/п. Тел.: 050-4621107, 073-178-2757.
АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК на СТО. З/п от 20000
грн Дарницький р-н. Надаємо житло. Тел. 063-1591514.
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МАЙСТЕР З ПЕРЕТЯЖКИ МЕБЛІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОЧОХЛІВ. МР: Печерськ. З/п відрядна. Тел: 067-503-6590, 063-692-5122.
МИЙНИКИ потрібні на автомийку в м.Бориспіль.
Надаємо перевагу жінкам. Гідна з/п. Забезпечуємо проживанням. Тел. 097-286-1203, Віталій.
МАЛЯР-ПОМІЧНИК МАЛЯРА ПОРОШКОВОЇ
ПОКРАСКИ ДИСКІВ. Знання правил підготовки
дисків під покраску, найменування та види фарб,
грунтів. Можливо навчання. Контроль якості виробів, акуратність, уважність, відповідальність. Тел.
098-195-1721, з 9.00 до 19.00.
СЛЮСАР по ремонту вантажних авто і причепів.
Вахтовий метод роботи. Житлом та харчуванням
забезпечуємо. З/п висока. Тел. 067-243-9858.
ШИНОМОНТАЖНИКИ. Терміново! Порядні, працьовиті. Ст.м «Шулявська», «Дорогожичі»,»Академмістечко». З/п: 500 грн/доба + %. Тел. 098-195-1721.
ХОДОВИК з досвідом роботи на СТО, р-н Троєщина. вул. Бальзака. Тел. 093-307-4927.
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
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КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ. З/п 10000-15000 грн.
Надаємо житло. Бажано чол. до 40 років. Також запрошуємо студентів на індивідуальний графік. Р-н
ст.м «Бориспільська». Тел. 067-828-3817.
ПАКУВАЛЬНИК. З/п від 700 грн/зміна. Офiційне
працевлаштування. ГР: денна/нічна зміна, 3/3 з
20.00 до 8.00 або 7/7 з 8.00 до 20.00. м. Київ, ст.м
«Олiмпiйська». Тел.: 098-285-8620, 050-537-6488,
063-810-8609, 068-486-1270.
ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (можливо пенсійного
віку). З/п від 8000 грн. ГР: вечірня зміна, 17.0022.00, 5/2. Можлива часткова зайнятість, наявність
водійського посвідчення вітається. Можна без ДР.
Теремки-1. Тел.: 067-600-6611, 098-606-5155.
ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД. Баж. чоловіки до 50
років, з хорошим фізичним здоров’ям і без шкідливих звичок. Робота з пластиком. ГР: 5-денка, з 9.00
до 18.00, 1 година обіду. Досвід роботи на складі
вітається. Тел. 067-236-2084, Вiктор.
РОБІТНИК на склад на постійну роботу, Київ, Лівий
берег. Непитущий. Бажано чол., можна без ДР. Тел.
097-334-0795.
СОРТУВАЛЬНИЦЬ (баж. жінок від 18 років) запрошуємо на постійну роботу. Святошинський район.
Надаємо житло! Тел.: 050-382-8002, Олег Миколайович, 095-741-4040, Олександр Миколайович.
ФАСУВАЛЬНИЦЯ-ПАКУВАЛЬНИЦЯ. Сипучі
продукти (ст.м «Васильківська»). З/п 14000 грн.
ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00. Офіційне працевлаштування. Тел. 067-507-9281.

ВАНТАЖНИК на склад продуктів харчування. З/п
12000 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-4554262, 067-325-1050.
ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п від 12000 грн. Акуратність, відповідальність, чесність. 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.
КАРЩИК потрібен на постійну роботу. ДР обов’язково. З/п від 15000 грн. ГР: пн-пт. Тел. 096-033-0032.

КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК на склад. Бажано наявність прав на водіння. Офіційне оформлення.
Стабільна виплата з/п від 15000 грн + премія (за
результатами співбесіди). П’ятиденка, з 9.00 до
17.30. Голосіївський р-н (ст.м «Васильківська»).
Тел.: 044-259-9201, 097-909-9942.
КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК. Вивантаження, завантаження машин, комплектація замовлень, навантаження невелике. Підтримання чистоти. З/п 14000
грн, вихідні: сб-нд і свята, з 9.00-18.00, Ст.м «Васильківська». Соцпакет. Досвід. Тел. 067-507-9281.

КАРЩИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад продуктів харчування. З/п від 13000 грн/міс. ГР: пн-пт,
8.00-19.00. вул. Академіка Білецького, 34, масив
Відрадний. Тел.: 044-455-4262, 067-325-1050.
КОМІРНИК Місце работы: Київ, Кільцева дорога,
19. ГР: п’ятиденка, 8.30-17.30. Офіційне оформлення. З/п 11000-13000 грн. Тел.: 050-443-9412,
067-827-3265, 044-406-4093.
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п 9500 грн. ГР: 3/3, нічні зміни по 12 годин. Київська обл., Вишгородський
р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 85. Тел.: 067467-5068, 073-262-9978, 050-389-1411.
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ВАНТАЖНИК на кондитерське підприємство. З/п
від 17500 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.

ВАНТАЖНИКА-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКА запрошуємо на виробництво напівфабрикатів. Місце
роботи - м. Боярка. Графік роботи: 7/7. Допомагаємо з житлом, надаємо пільгове харчування,
корпоративний одяг. Розвозка від ст.м. «Святошин», «Академмістечко» та з м.Вишневе. Тел. 067434-3698.

ВАНТАЖНИК потрібен на постійну роботу. Р-н ст.м
«Васильківська». Тел. 099-355-2078.

ВАНТАЖНИКИ на постійну роботу. Р-н Нивки - Виноградар. Тел.: 096-292-5919, 063-795-9598.

ВАНТАЖНИК з досвідом роботи на навантажувачі терміново потрібен підприємству. Р-н аеропорт «Жуляни». Тел. (044) 390-7465.

ВАНТАЖНИКИ на виробництво. З/п від 12000 грн.
Акуратність, відповідальність, чесність. 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.

ВАНТАЖНИК на склад продуктів харчування. З/п
12000 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-4554262, 067-325-1050.
ВАНТАЖНИК. Ст.м «Мінська». З/п від 10000
грн. ГР: 2/2, з 7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштування. Біла оплата праці. Безкоштовне
харчування. Тел. 050-312-3236.
ВАНТАЖНИКІВ (баж. чоловіків від 18 років) запрошуємо на постійну роботу. Святошинський район.
Надаємо житло! Тел.: 050-382-8002, Олег Миколайович, 095-741-4040, Олександр Миколайович.

ВАНТАЖНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий розрахунок. Тел. 096-110-0320.
ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад.
Працьовитість, пунктуальність, уважність, старанність, без ШЗ! Розвантажувально-навантажувальні
роботи. З/п 8000-20000 грн (оплачувана відпустка
і лікарняний). ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00 (сб та нд
вихідні). Склад біля р-ну Відрадний, вул. Миру, 19.
Тел. 098-155-3914.
ВАНТАЖНИК-СОРТУВАЛЬНИК (переробка вторсировини). Баж. чол. від 20 до 50 років, відповідальність, бажання працювати і заробляти. Наявнiсть
паспорта, iд. кода. Обов’язки: розвантаження/завантаження, сортування (ПЕТ пляшок, плівки, макулатури). ГР: з 8.00 до 17.00. Київ, Правий берег.
З/п 2 рази в місяць. Іногороднім надається житло.
Тел. 073-550-1053.
РІЗНОРОБОЧИЙ. Умови праці: повна зайнятість,
офіц. працевлаштування + соцпакет. Вимоги: бажано жiнки, ДР не обов’язковий, без обмежень по
віку. Розглядаються особи з обмеженими можливостями 2-3 групи. ГР: 8/5, з 9.00 до 18.00. Робота
в р-ні ст.м «Деміївська». Тел.: 044-527-9583, 096338-8983.
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СФЕРА ПОСЛУГ
ДВІРНИК. З/п від 8500 грн. Запрошуємо на роботу
в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.
ДВІРНИКИ. З/п 300-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079,
063-391-3747.
ДВІРНИКИ. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні,
нічні або добові. Робота в різних районах Києва.
Своєчасна виплата з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 063546-2981, 067-402-1393, 063-546-2964, 067-2456804.
ДВІРНИК-ПРИБИРАЛЬНИК в ЖЕК. З/п 5500 грн.
Ст.м «Житомирська». Надання житла. Тел. 067-9986667.

ПРИБИРАЛЬНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий
розрахунок. Тел. 096-110-0320.
ПРИБИРАЛЬНИКІВ ТЕРИТОРІЇ запрошує на
роботу мережа АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404
(вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора).
ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) ОФІСУ терміново потрібні. Денні та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Місце роботи: центр. Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата
своєчасно, 2 рази на місяць від 8400 до 10000 грн.
Тел.: 063-546-2981, 067-402-1393, 063-546-2964,
067-245-6804.

КОНСЬЄРЖ. З/п від 6000 грн. Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне працевлаштування,
своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) терміново потрібні.
Денні та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Різні райони Києва. Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата своєчасно, 2 рази на місяць від 6000 до 9000
грн. Тел.: 067-402-1393, 063-546-2981, 063-5462964.

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п
300-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п
300-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові.
Робота в різних районах Києва. Своєчасна виплата
з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 063-546-2981, 067-4021393, 063-546-2964, 067-245-6804.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ терміново потрібні в бізнес-центр. ГР: п’ятиденка, сб, нд - вихідні. Шевченківський район, вул. Сім’ї Хохлових, 15. Тел.
096-220-4814.

ПОКОЇВОК запрошує готель «Сучасний готель IQ».
Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859,
відділ персоналу.

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

ПРИБИРАЛЬНИК в новий магазин «МегаМаркет»,
ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 6500 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалідністю. Співбесіди за
адресами: ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6,
тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ. З/п від 600 грн/зміна. Офiційне працевлаштування. ГР: денна/нічна зміна, 3/3 з
20.00 до 8.00 або 7/7 з 8.00 до 20.00. м. Київ, ст.м
«Олiмпiйська». Тел.: 098-285-8620, 050-537-6488,
063-810-8609, 068-486-1270.
РОЗДАВАЛЬНИКІВ ЛИСТІВОК запрошує компанія. Оплата договірна. Тел.: 095-480-0848, 093252-7471, 068-815-0388.
УПРАВДОМ в ЖК. Баж. чол., до 50 років, з навиками менеджмента та органiзатора. ГР: пн-пт,
9.00-18.00. З/п 15000 грн на ВТ. Тел. 096-275-2898,
Вікторія.

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

20

СФЕРА ПОСЛУГ, РОБОТА ЗА КОРДОНОМ,ÏÐÎÏÎÍÓÞ
ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ
ÐÎÁÎÒÓ ¹14 (1241)

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

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ
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 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

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •
ШОУ-БІЗНЕС
ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ СПЕЦІАЛІСТА С16
N074035, який виданий Національний педагогічним університетом імені М.П.Драгоманова на ім’я
Швеця Юрія Віталійовича, вважати недійсними.
ЖИТЛО. ВСІ РАЙОНИ КИЄВА. Всі зручності, біля
метро. Доба від 80 грн, тиждень 350 грн, місяць
від 1200 грн. Тел.: 096-898-1234, 095-898-1234,
063-898-1234, телефонуйте в будь-який час доби,
hostel24.kiev.ua
ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ ВІД 43 ГРН ЗА
ДОБУ в різних районах Києва біля метро. Гарні
умови проживання. Тел.: 093-004-3911, (044)
333-4470 (з таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобово, без вихідних.
КОЙКО-МІСЦЕ. Всі райони Києва. Біля метро, всі
зручності. День від 80 грн, тиждень від 350 грн, місяць 1200 грн. Без посередників. Дзвінки приймаємо цілодобово. Тел.: 068-045-9076, 066-250-7176,
073-041-8856. Телефонуйте в будь-який час доби.

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ подобово (85 грн),
щотижнево (від 390 грн) і щомісячно (від 1300
грн). Біля метро. Без посередників. Допомога
в працевлаштуванні. Тел.: 066-746-5057, (044)
333-4470 (з таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобово. www.ashostel.com.ua
КОНТРОЛЕР-КАСИР (КОНДУКТОР) в автобусний
парк № 6 (вул. Пухівська, 4, Троєщина). Розвозка.
Офіційне працевлаштування. З/п 6000-10000 грн.
Тел.: (044) 521-3669, 098-837-2983.
ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
ТОВ «Фасоль». Тел. 099-924-9101.
ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
ТОВ «Фора». Тел.: (044) 499-9855, 099-924-6052,
067-994-5897.
ПРАЦІВНИКИ ТЕПЛИЦЬ, КУХНІ. Ч/ж, можливо вахта. З/п за 2 тижні від 9000 грн. Безкоштовне житло і можливо харчування. Тел.: 068364-6168, 093-210-8256.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
постійну роботу. З/п висока. Тел.: 096-292-5919,
063-795-9598.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні
на пункти прийому. Надаємо житло. Тел. 096022-0202.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

12.04.2021

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС

21

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

22

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹14 (1241)

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.
ШЕВЧЕНКІВСЬКА (044)590-64-94
ФІЛІЯ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«КИЇВПАСТРАНС» «АВТОБУСНИЙ ПАРК №8»
7820
слюсар-сантехнік
8248
контролер-касир
11564
Маляр
18130
водій автотранспортних засобів
10154
економіст
13700
Начальник відділу
6000
прибиральник виробничих приміщень
КНП «ЦЕНТР ЕМД ТА МК»
11000
машиніст компресорних установок
18000
лікар-кардіолог
14000
Фельдшер з медицини невідкладних станів
ПОДІЛЬСЬКА (044)427-03-28
ШЕУ ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ
10000
слюсар-сантехнік
Слюсар з ремонту колісних транспортних
13000
засобів
13000
дорожній робітник.
15000
Асфальтобетонник
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ В
МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
6000
прибиральник службових приміщень
6000
двірник
Вихователь дошкільного навчального
6000
закладу
КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
контролер автоматичних пропускних пун7000
ктів метрополітену
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3018 НАЦІОНАЛЬНОЇ
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
12500
фахівець
12500
фельдшер
12500
тракторист
12500
Електрозварник ручного зварювання
ГОЛОСІЇВСЬКА (044)257-76-02
КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
Слюсар з ремонту колісних транспортних
17500
засобів
КИЇВСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ
ДЕРЕВООБРОБКИ
12000
інженер з охорони праці
ДУ «ІЕЕ НАН УКРАЇНИ»
9000
слюсар-сантехнік
6000
машиніст екскаватора
робітник з комплексного обслуговування й
9000
ремонту будинків
6062
інженер з охорони праці
Інспектор з охорони природно-заповідного
7500
фонду
ДРОКІН ІВАН ЯКОВИЧ
14000
Технік-лаборант
ДП ЛПК «ФЕОФАНІЯ» НАН УКРАЇНИ
10000
слюсар-сантехнік
7000
покоївка
електромонтер з ремонту та обслуговуван10000
ня електроустаткування
ВІЙСЬКОВА ЧАСТИНА 3018 НАЦІОНАЛЬНОЇ
ГВАРДІЇ УКРАЇНИ
11000
кухар
11000
водій автотранспортних засобів
11000
механік з ремонту транспорту
11000
фельдшер
ОБОЛОНСЬКА (044)462-10-40
ТОВ «ТОРНАДО»
10000
швачка
ТОВ «ГІГІЄНА-МЕД СТЕРИЛ»
8000
економіст із збуту
ТЕХНІЧНИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИВАТНОГО
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА
КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
слюсар з ремонту та обслуговування
11210
систем вентиляції та кондиціювання
обмотувальник елементів електричних
15025
машин
електромонтер з ремонту та обслуговуван15590
ня електроустаткування
електромонтер з ремонту та обслуговуван13705
ня електроустаткування
13940
токар

Слюсар з ремонту колісних транспортних
13990
засобів
14950
слюсар-ремонтник
Помічник керівника іншого основного
19640
підрозділу
9790
водій автотранспортних засобів
14445
тракторист
16250
машиніст екскаватора одноковшового
ПРАТ «ДБК - 4 ЗАВОД ЗБВ»
6700
майстер цеху
12000
водій автотранспортних засобів
6000
кухонний робітник
ПП «ЛЕОН ПЛЮС»
6000
менеджер (управитель) із збуту
6000
Менеджер (управитель) з реклами
КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ОБОЛОНСЬКОГО РАЙОНУ М.
КИЄВА»
9100
слюсар-сантехнік
електромонтер з ремонту та обслуговуван9100
ня електроустаткування
покрівельник рулонних покрівель та по9100
крівель із штучних матеріалів
робітник з комплексного прибирання та
7000
утримання будинків з прилеглими територіями
8000
тракторист
11100
Електрогазозварник
ЗДО № 3/750 СБУ
7000
кухар
6000
підсобний робітник
ДПУ МДЦ «АРТЕК»
7000
слюсар-сантехнік
7000
кухар
електромонтер з ремонту та обслуговуван7000
ня електроустаткування
8000
Сестра медична (брат медичний)
6000
кухонний робітник
Завідувач кабінету навчального (методич10306
ного, навчально-методичного)
9000
лікар-педіатр
ДЗ «ГВВ «ЛІСОВА ПОЛЯНА» МОЗ УКРАЇНИ»
6000
столяр
Молодша медична сестра (мол. мед. брат)
6000
(санітарка, санітарка-прибирал., санітарка-буфетниця та ін.)
6000
бухгалтер
3030
лікар з ультразвукової діагностики
6000
лікар-статистик
Сестра медична (брат медичний) стаціо6000
нару
6000
Сестра медична (брат медичний)
6000
лікар-психіатр
6000
Лікар фізичної та реабілітаційної медицини
6000
Ерготерапевт
СВЯТОШИНСЬКА (044)405-54-56
ТОВ «КИЇВСЬКИЙ БКК»
14000
кондитер
ТОВ «КИЙТРАНС-2005»
15000
водій автотранспортних засобів
ТОВ «ЗАВОД «ІЗУМРУД»
електромонтер з ремонту та обслуговуван10000
ня електроустаткування
8000
токар
10000
шліфувальник
8000
слюсар-ремонтник
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА
4417
інструктор з праці
10826
вчитель-дефектолог
8218
лікар-невропатолог
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 197 ІМ.ДМИТРА
ЛУЦЕНКА СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА
6000
вихователь
6000
Сестра медична (брат медичний)
Сестра медична (брат медичний) з дієтич3000
ного харчування
6000
прибиральник службових приміщень
6000
лікар-педіатр
ПП «А.Т.Н.»

6060
механік
6060
водій автотранспортних засобів
6060
Сестра медична (брат медичний)
КОМУНАЛЬНА ОРГАНIЗАЦIЯ ЦЕНТРАЛІЗОВАНА
СИСТЕМА ПІДЛІТКОВИХ КЛУБІВ «СПОРТ ДЛЯ
ВСІХ»
12000
бухгалтер
6000
двірник
ДРОКІН ІВАН ЯКОВИЧ
7000
лаборант (медицина)
ГУ ДСНС УКРАЇНИ У М.КИЄВІ
6000
водій автотранспортних засобів
АВТОБУСНИЙ ПАРК №5
8000
контролер-касир
18000
водій автотранспортних засобів
10000
водій автотранспортних засобів
9800
економіст
6184
прибиральник службових приміщень
6162
прибиральник територій
«АРДІС»
10000
прибиральник службових приміщень
Слюсар-складальник виробів (спеціальні
14000
виробництва)
СОЛОМ’ЯНСЬКА (044)277-37-08
КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»
11925
терміст
9445
слюсар-сантехнік
11022
слюсар-сантехнік
14288
слюсар з механоскладальних робіт
слюсар з ремонту та обслуговування
11561
систем вентиляції та кондиціювання
11162
слюсар з ремонту рухомого складу
контролер на контрольно-пропускному
12179
пункті
слюсар-електрик з обслуговування та ре12789
монту металоконструкцій метрополітену
слюсар-електрик з обслуговування та
12699
ремонту ескалаторів
електромеханік з ліфтів
електромонтер з обслуговування
підстанції
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування
електромонтер з ремонту та обслуговування пристроїв сигналізації, централізації та
блокування
електромонтер-релейник
токар-револьверник
налагоджувальник контрольно-вимірювальних приладів та автоматики
електромонтер охоронно-пожежної
сигналізації
слюсар-ремонтник
черговий з приймання і відправлення
поїздів метрополітену
Маляр
касир квитковий
електромеханік
черговий по станції метрополітену
слюсар-електрик з обслуговування та
ремонту устаткування метрополітену
слюсар-електрик з ремонту електроустаткування
машиніст ескалатора
головний касир
інженер-електронік
майстер
прибиральник виробничих приміщень
мийник-прибиральник рухомого складу
контролер автоматичних пропускних пунктів метрополітену
машиніст прибиральних машин
прибиральник територій
вантажник
інспектор
фельдшер
машиніст екскаватора одноковшового
Водій дрезини
Технік-дефектоскопіст
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12699
16152
14963
11483
16811
13635
11162
11796
11804
12289
8016
14600
13218
17940
9483
12789
13557
14849
12233
18380
14246
8367
12705
11996
11248
7127
8877
14723
10732
11692
14076
10148
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ЦІКАВІ
ПРАВИЛА етикету

Найпоширеніші помилки, які можна допустити,
не знаючи правил етикету. Читайте,
вчіться і ставайте культурніші –
цікаві правила етикету.

НІКОЛИ НЕ ПРИХОДЬТЕ в гості без попереднього дзвінка. Якщо вас відвідали
без попередження, можете дозволити
собі бути в халаті. Одна британська леді
говорила, що при появі неочікуваних гостей вона завжди одягає туфлі, капелюшок і бере парасольку. Якщо людина їй
приємна, вона вигукує: «Ах, як добре, я
тільки-но прийшла!». Якщо неприємна:
«Ах, як шкода, я повинна йти».
ПАРАСОЛЮ НІКОЛИ НЕ сушать в розкритому вигляді – ні в офісі, ні в гостях. Її
потрібно скласти і поставити в спеціальну
підставку або повісити.
Целофановий пакет допустимий тільки
після повернення з супермаркету, також
як і паперові фірмові пакети з бутиків. Носити їх в якості сумки – поганий тон.
ЧОЛОВІК НІКОЛИ не носить жіночу сумку. І жіноче пальто він бере тільки для того,
щоб донести до роздягальні.
ДОМАШНІЙ ОДЯГ – блуза або светр і
спідниця повинні бути зручними, але мати
пристойний вигляд. Халат, піжама призначені, щоб вранці дійти до ванної, а ввечері
– з ванної в спальню.
З ТОГО МОМЕНТУ, ЯК ДИТИНА поселяється в окремій кімнаті, привчіться стукати, заходячи до неї. Тоді і вона буде робити
так само, перш ніж увійти в вашу спальню.
ЖІНКА МОЖЕ не знімати в приміщенні капелюх і «перчатки», але не шапку і рукавиці.
ЗАГАЛЬНА КІЛЬКІСТЬ ПРИКРАС з міжнародного протоколу не повинна пере-

вищувати 13 предметів, причому сюди
входять ювелірні гудзики. Поверх «перчаток» не вдягають кільце, але браслет
дозволяється. Чим темніше на вулиці, тим
дорожчі прикраси. Діаманти раніше вважалися прикрасою для вечора і заміжніх
дам, проте останнім часом стало дозволено носити діаманти і вдень. На молодій
дівчині сережки-гвоздики з діамантом
близько 0,25 карат цілком доречні.
ПРАВИЛА ОПЛАТИ замовлення в ресторані: якщо ви говорите фразу: «Я вас
запрошую», – значить, ви платите. Якщо
жінка запрошує ділового партнера в ресторан, платить вона. Інше формулювання: «А давайте сходимо в ресторан », – в
цьому випадку кожен платить за себе, і
тільки якщо чоловік пропонує заплатити
за жінку, вона може погодитися.
ЧОЛОВІК ЗАВЖДИ першим входить в
ліфт, але виходить першим той, хто ближче до дверей.
ГОВОРИТИ ПРИВСЕЛЮДНО ПРО ТЕ,
що ви сидите на дієті – поганий тон. Тим
більше не можна під цим приводом відмовлятися від страв, запропонованих
гостинною господинею. Обов'язково похваліть її кулінарні таланти, при цьому ви
можете нічого не їсти. Також слід чинити
з алкоголем. Чому вам не можна пити – це
ваші проблеми. Попросіть білого сухого
вина і злегка пригубіть.
ОБГОВОРЮВАТИ ВІДСУТНІХ, тобто
просто пліткувати, неприпустимо.

ДОВЕДЕНО…
... в деяких випадках стрес навіть досить корисний. Зокрема, він в змозі
мобілізувати імунну систему людини на боротьбу з інфекцією. Правда мова
йде про нетривалих струсах типу іспиту або виступу перед аудиторією, а не
про хронічний стан.

Ділова порада тижня
себе тільки тими людьми, які буO точуйте
дуть тягнути вас вище, а не тримати на
колишньому рівні.
Майкал Делл, засновник Dell, радить: «Намагайтеся ніколи не бути найрозумнішим хлопцем в
кімнаті. А якщо ви є таким, то покличте людей
більш розумних за себе... або ж знайдіть іншу
кімнату. Серед професіоналів це називається
нетворкінг. У компаніях це називається тім-білдінг. А в житті – це сім'я, друзі і оточення. Ми всі
даруємо подарунки один одному, і на власному
успіху я знову і знову переконуюся, що найбільш
цінний досвід виходить з моїх стосунків з близькими».

Настрій
залежить
від ступеня
віддаленості
від рідної
оселі

Е

ксперти з департаменту статистики та математики університету Вермонта проаналізували зміст 37 мільйонів статусів користувачів Twitter,
які створені в різних містах, в різних місцях і в
різний час. Вчені враховували точне місце розташування користувачів.
Аналізуючи публікації, вчені складали «показники
щастя» жителів США. В ході дослідження порівнювалися «твіти» з використанням бази з 10 тисяч
слів, які мали як позитивні, так і негативні смислові відтінки. Так, до числа позитивних ставилися
слова: «новий», «супер», «добре», «щасливий»,
«любов» і інші. А негативні емоції передавалися
словами: «ніколи», «ні», «божевільний», «не хочу»,
«не можу», «не люблю».
Дослідження показало, що пости користувачів,
які перебували далеко від дому, виглядали більш
доброзичливими і позитивними в порівнянні з
повідомленнями людей, які перебували в рідному
місті – офісі або вдома. Виходить, що від ступеня
віддаленості людини від рідного дому залежить
її емоційний стан.
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РАЗУМ емоцій
Розум – це інтелект,
налаштований в лад з
вашим серцем
Бхагаван Шрі Раджніш

«Разум» без розуму –
біда», – казали наші предки. І дійсно, що відбувається в цьому світі,
якщо колишні «трієчники»
займають високі посади у
відомих компаніях, а колишні «відмінники» виживають в бек-офісах корпорацій, виконуючи нудну і
малоцікаву роботу? Коли
маленький вуличний пацан в знанні життя і людей
виявляється досвідченіше сивочолого професора? Невже, щоб бути розумним, одного інтелекту
мало?
ивно, але, незважаючи на вражаючі наукові відкриття
в різних сферах, наші знання про людський розум мізерно малі. І розгадка цього таїнства природи також
далека від нас, як і дві тисячі років тому.
Про те, що таке інтелект, існує маса думок, часто суперечливих. І хоча на сьогоднішній день інтелектом прийнято вважати
здатність швидко і точно переробляти інформацію, такий підхід
часто обмежується умінням вирішувати логічні завдання і оперувати абстрактними поняттями. Але навіть в такій грі як шахи,
гравці високого класу не можуть дозволити собі не враховувати
психологічний стан противника. І в якийсь момент «найінтелектуальніша» гра перетворюється з поєдинку логіки в поєдинок волі.
Напевно тому і виникає так багато питань. Незважаючи на велику кількість досліджень, немає абсолютно точних, достовірних і незаперечних даних про те, наскільки наш розум залежить від спадковості та оточення, обстановки в сім'ї. А як впливають на його розвиток захворювання, перенесені в ранньому
дитинстві або екологічна ситуація? Як він проявляється в житті і чим визначається?

Д

ТЕСТИ ІНТЕЛЕКТУ
«Інтелект – це те, що вимірюють тести інтелекту», – іроніч-

Шкільні оцінки, як і тестування
рівня інтелекту, не дають можливості визначити, наскільки ви опинитеся успішні, а головне, щасливі в
житті.

но зауважив американський психолог Едвін Борінг. І коли перша хвиля обурення настільки скандальною заявою спала, психологічна «тусовка» визнала це визначення досить-таки... точним. Проте, творець одного з найбільш «вдалих» тестів Давид
Векслер вважав, що «інтелект – це глобальна здатність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися з життєвими обставинами. Але, на жаль, і йому цього не вдалося врахувати в тестах, де немає ні параметра «розумного дії», ні шкали
«вирішення життєвих ситуацій».
Однак, незважаючи на неоднозначне ставлення до тестів, вони
добре визначають ступінь розвиненості логічного, асоціативного, вербального (мовного) або математичного мислення. Також підходять і для прогнозування шкільних успіхів (виключно в
молодших класах), тому що показують, наскільки добре (в момент тестування) дитина освоїла інтелектуальні навички, необхідні в школі.
Правда, шкільні оцінки, як і тести інтелекту не дають можливості визначити, наскільки ви опинитеся успішні, а головне,
щасливі в житті.
І не можна очікувати більшого, адже будь-який тест – це інструмент, і його ефективність (як і будь-якого інструменту) залежить від того, наскільки правильно він застосовується, і наскільки вміло ним користуються. І якщо шпателем НЕ риють землю, а лопатою не забивають цвяхи, то і тести, призначені для
підтвердження психіатричних діагнозів, не повинні використовуватися при прийомі на роботу і навпаки.
Не рекомендується вдаватися до них і з іншої причини: «зашкалює» до своєї верхньої планки інтелект рідко дає своєму власникові істотні переваги. Згідно неодноразово перевіреної на
практиці теорії «інтелектуального порога», для оволодіння конкретною професією потрібно володіти певним рівнем інтелекту. Якщо тестований не дотягує до інтелектуального мінімуму,

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

25

12.04.2021
то навчання виявиться довгим і важким,
а успіхи – посередніми. Але, якщо рівень
інтелекту значно вище, ніж потрібно для
освоєння найнеобхідніших навичок, це
не має значення і не підвищить продуктивність працівника. Тут успіх починають
визначати такі якості як мотивація, працьовитість і організованість.
ПАРАДОКС МЕНСА
Багато їжі для роздумів дає «парадокс
клубу Менса». Заснований понад шістдесят років тому в Великобританії, до число
своїх членів приймав виключно тих, чий IQ
(коефіцієнт інтелекту) вище, ніж у 98% населення земної кулі. На сьогоднішній день
«філії» клубу відкриті в п'ятдесяти країнах
(Найближчий – в Білорусі).
Однак своєї благородної мети – створити спільноту, вільний від політики,
расових і релігійних відмінностей для
активної участі в суспільному житті –
засновники не досягли. Виявилося що
більшість членів клубу – далеко не найуспішніші, знамениті і впливові люди. В
цьому і полягає парадокс: високі результати тестування не допомогли більшості
стати багатими, отримати Нобелівську
премію, або, в крайньому випадку, домогтися істотних успіхів у своїй професії. Серед членів клубу – мільйонери і безробітні, які живуть на допомогу,
професора і водії, вчені та пожежники,
програмісти і фермери, художники і підсобні робітники.
Уїдливі жарти і твердження про те,
що більшість людей з високим IQ схожі
на «шевця без чобіт» мають таку ж довгу історію, як і тестування інтелекту. Ще
в 1928 році, професор Стенфордського
університету Льюїс Терман спробував
його спростувати, організувавши знамените дослідження життєвого шляху дітей з
високим IQ. Однак виявилося, що співвідношення між «успішними» і «неуспішними»
в цій групі мало відрізняється від показника «простих смертних». А «успішність»
обдарованих дітей в майбутньому більше залежала від ступеня батьківської підтримки, їх впевненості в собі, наполегливості і, головне, вміння будувати відносини з оточуючими. Ці результати цілком відповідають тому, що підказує нам звичайний життєвий досвід.

СПІЛКУВАННЯ
«З РОЗУМОМ»
Здоровий глузд, мудрість, практичність, кмітливість – всі ці далеко не наукові поняття теж сигналізують про ті властивості розуму, які не визначаються тестами. У спробах психологів знайти ключик до «відсутніх» елементів «звичайного»
інтелекту, народилося словосполучення
«емоційний інтелект».
Виявилося, що знання людської природи і вчинків, здатність знаходити вихід
зі складних життєвих ситуацій, набагато важливіше вміння вирішувати логічні завдання. Саме люди з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту більш
успішні і пристосовані до життя в суспільстві, тому що мають здатність розуміти
свої і емоції інших людей.
З чого ж «складається» емоційний інтелект?

Люди з високим рівнем розвитку емоційного інтелекту
успішніші і пристосованіші до життя, тому
що розуміють не тільки свої, але і емоції
інших.
В першу чергу, це здатність розпізнавати і висловлювати свої емоції. Адже розуміючи, «що» з вами відбувається, ви, напевно, будете намагатися зрозуміти, «як»
на це реагувати. І в наступній подібній ситуації зможете застосувати свій досвід.
Або спробуєте не допустити повторення
того, що викликає неприємні відчуття. І
ще: вміння розпізнати свої почуття допомагає правильно «розставляти акценти»
у відносинах з оточуючими.
«Багатьох проблем і в сімейних і в професійних відносинах можна було б уникнути, якби люди навчилися правильно
говорити про свої відчуття. Наприклад,
замість «ти – негідник» – сказати «мене
це засмучує », і реакція партнера можли-

ДО РЕЧІ
Розпізнавання емоцій – проблема для людей, які страждають алексітеміею. Цим
терміном позначається стан «почуття без слів», коли людина не може висловити
(а іноді і розпізнати) власні переживання, емоції і відчуття. Всі нюанси власних душевних порухів залишаються прихованими для нього, і він втрачає контакт зі своїм
внутрішнім світом. При цьому навколишні характеризують його, як черствого і сухого, байдужого, зарозумілого, надмірно раціонального.
Механізми емпатії (розуміння почуттів інших людей) і самоконтролю розрізняються у чоловіків і жінок. Як не дивно, але жінки схильні більше «осмислено» підходити
до визначення і управління своїми емоціями, тобто прислухатися до своїх почуттів
і аналізувати їх. Тоді як чоловіки більш «залежні» від реакцій оточуючих, і про свої
вчинки судять по тому, що думають з цього приводу близькі.
Саме в ранньому дитинстві, при спілкуванні з матір'ю, хлопчики можуть навчитися
розпізнавати основні емоції і потім вчитися «приміряти» їх на себе і порівнювати зі
своїми почуттями. Ось чому для майбутніх чоловіків період «від року до трьох» важливий для формування здатності продуктивно будувати взаємини з оточуючими.

во буде зовсім іншою», – вважає психолог А.С. Крутецька.
Не менш значущим для нормального, конструктивного спілкування є вміння «керувати» емоціями (самоконтроль).
Реакція повинна бути адекватною ситуації: якщо зайве стримування емоцій може
стати причиною перенапруги і хвороб, то
і «нестриманість» може доставити масу
неприємностей.
Думки, за допомогою яких ми зазвичай контролюємо емоції, «звучать» приблизно так: «Не варто про це думати »,«
Не буду реагувати» або навпаки: « Треба
дізнатися про це більше», «Для мене це
важливо» і т.п.
І, нарешті, розуміння емоційних реакцій інших. Чуйні здатні вловити хвилювання або тривогу, ледь усвідомлювану співрозмовником, можуть легко уявити себе
на місці іншого, тому готові до співпереживання. Вчені відзначають залежність емпатії (здатності розуміти почуття інших людей) від того, наскільки добре людина розбирається в своїх переживаннях. Тому що
таке розуміння можливе тільки на основі
власного внутрішнього досвіду.
А ось серед основних причин, що заважають нормальному спілкуванню і прояву емпатії, в першу чергу, можна назвати
егоцентризм (зосередженість виключно
на власній особистості), почуття переваги, і прагнення отримати вигоду від «нерозуміння» інших. Спонукає шукати «захисту» від будь-якого прояву емоцій, наглухо «закрився» від них, підвищене почуття тривоги і недовірливість.
Ще в Стародавній Індії тіло людини
порівнювали з колісницею, де розум за
допомогою волі-вуздечки управляє кіньми-почуттями. І ця красива метафора досить точно відображає, що відбувається
з людиною, яка втратила рівновагу: натягне занадто сильно віжки раціоналіст і
прагматик – зупиниться колісниця, людина втратить інтерес до життя і бажання діяти. Відпустить розум вуздечку – коні
понесуть, колісниця розіб'ється. І як багато ми бачимо навколо людей, які, не
вміючи контролювати себе, руйнують свої
і чужі життя!
«Домашні тирани» і любителі азартних ігор, небезпечні злочинці і нешкідливі фетишисти, наркомани і шалені ласуни – це ті, чий розум втратив (або втрачає час від часу) контроль над емоціями.
Звичайно, прояви та наслідки можуть бути
різними, тільки механізм завжди однаковий: йдучи на поводу власних нестриманих бажань неможливо розпоряджатися
своєю долею.
«Чим вище емоційний інтелект, тим менше ймовірність розвитку такого неприємного властивості, як агресивність, або такої проблеми, як вживання наркотиків», –
розповідає психотерапевт Микола Єршов.
– У той же час він дуже важливий для розвитку лідерських якостей і організаторських здібностей».
І емоційний і «традиційний» інтелекти
«відповідальні» за те, наскільки добре ми
здатні усвідомлювати кожну з граней оточуючого нас світу.
Наталія НАУМЕНКО
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«Індивідуальність»,
що вбиває
кар'єру
В

шукає особистість
Цінувати себе потрібно! Але,
наскільки часто, ми робимо це,
м'яко кажучи, неправильно. Так,
часом ми схильні переоцінювати або навпаки, недооцінювати себе.
Здавалося б, нічого страшного в цьому
немає, але нерідко, подібне упереджене
ставлення до «себе коханих» може зіграти з нами злий жарт при спробі влаштуватися на відповідну або навіть гаряче
бажану роботу.
Приходячи на співбесіду, як правило, пошукач прагне вразити інтерв'юера стандартним набором своїх професійних якостей, цілком забуваючи, що перед ним
сидить така ж людина, яка в першу чергу
прагне розгледіти ідеальне співвідношення професійних і особистих якостей
у кандидата.
Професіонали світового рекрутингу, відмінно розбираються в психології як кдровиків, так і по шукачів. І рекомендують
спершу розібратися в собі, відшукавши
в своєму характері якості, здатні швидше вразити потенційного роботодавця
і наблизити момент прийому на бажану
посаду.
Звичайно, від нас роботодавцю, в першу
чергу необхідні наші навички. Адже саме
вони формують наш професіоналізм і дозволяють оцінити нас як фахівців своєї
справи.
Людина, на думку психологів, володіє
трьома видами навичок, які супроводжують її у свідомому житті. В основному, ці
навички можна розділити на такі види:
вроджені,
набуті навички і здібності,
спеціалізовані або професійні
якості.
Давайте розберемося в цих «трьох китах», які формують нашу професійну сторону особистості.
Зрозуміло, що вроджені якості і навички,
є нашою невід'ємною частиною характеру. Наприклад, відповідальність. Хтось
скаже, що це якість цілком можна і виховати в собі, проте, повірте, «насильство»
над своєю натурою, рано чи пізно дасть

Ц

збій, на відміну від вродженого почуття
відповідальності, вихованого і розвиненого у людини з самого дитинства. Те
ж можна сказати і про пунктуальність,
чесність і порядність.
Наприклад,
опитування,
проведене
західними дослідниками серед високопрофесійних керівників виявило 14%
брехливих «топів», 12% схильних до ухилення від своєї роботи ще 12% самовпевнених, нахабних і 6% – взагалі не бажають
працювати.
Що стосується, навичок набутих, то це
ті наші якості, які ми отримуємо разом з
життєвим і професійним досвідом. Наприклад, вміння спілкуватися з людьми,
будь то клієнти або колеги. Хтось уміє
«бути своїм» для кожного, буквально з
пелюшок. Решті ж доводиться такому навику вчитися на своїх і чужих помилках,
відвідуючи іноді навіть спеціальні тренінги. Однак, виявивши в собі такі придбані
на минулих своїх робочих місцях якості,
не слід соромитися показувати їх під час
співбесід.
Спеціалізовані навички здобуваються
нами на якихось певних посадах і мають
суто вузький, конкретний характер. Саме
про ці навички, нас, в основному і питають на співбесідах.
Особливо важливо розібратися у всіх
своїх навичках заздалегідь, склавши докладний список і постаравшись розбити їх на наведені вище групи. Уважний
аналіз своїх можливостей, зробить вашу
наступну співбесіду не тільки менш стресовою, але і допоможе отримати додаткові шанси для прийому на роботу.
Той, хто буде проводити цю бесіду просто не зможе не оцінити як і самі навички
пошукача, так і уважний самоаналіз кандидата: чітко і впевнено показує, що він
зумів придбати для себе, як особистості
і професіонала, на своїх попередніх робочих місцях. У більшості випадків, це
«вражає» набагато більше, ніж «корочки»
дипломів і стандартні рекомендації з попередніх робіт.
Олександр Мавлідінов

сі ми – особистості. Ну, у крайньому випадку, такими намагаємося здаватися.
Можливо, це і правильно, прагнути виділятися з натовпу, незважаючи, часом, на думку цього самого натовпу. Отже, якщо ви здоровий кар'єрист – ніколи не «приміряйте» на
себе наступні образи.
ОДИН В ПОЛІ ВОЇН, «ГОРДИЙ ОРЕЛ» І
«СКРОМНЯГА»
Ви багато зробили для компанії, а цього ніхто не
помітив. Часто зустрічається ситуація, особливо,
якщо ви, звичайнісінький клерк або менеджер.
Образа розриває вам серце і бажання кинути все і
піти, плавно переростає в замкнуту автентичність.
Стоп! Таким ставленням до справи, ви нічого не
поправите. Гірше того, така образливість підштовхне до недбальства в роботі в майбутньому,
і як наслідок втрата роботи взагалі.
Заспокойтеся і подумайте, що ви зробили для
того, щоб про ваші «перемоги» дізналося керівництво? Можливо, і нічого. Отже, варто переглянути
всі свої поняття про скромність і виходити з тіні.
Як? Підкаже ситуація. Одне можна сказати точно: очікування похвали і звернення уваги на свою
персону, нічого не вирішать. У великих компаніях,
тихі і скромні «генії» можуть роками залишатися на
другому плані, особливо на тлі нічого не значущих,
але активних «вискочок».
«ПЛАКСА»
Як би не було важко в побуті, а можливо, і в роботі, компанія все одно не повинна асоціюватися
у вас з особистим психологом. Ні в якому разі не
нарікайте ні на що. Сучасний світ бізнесу, повний
конкуренції і суворих правил, швидше позбудеться вас, ніж «зрозуміє і допоможе». Запам'ятайте,
ні вашої компанії, ні вашим колегам, по-людськи,
просто немає ніякого діла до всіх ваших побутових
турбот і проблем. А таке «ниття» швидше змусить
засумніватися і в вашій професійній компетенції,
в тому числі. Вам це потрібно?
«НОВЕ – ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ»
Якщо справа стосується бізнесу і кар'єри, то таке
ставлення прихильників «класики», звичайно, не
допустимо. Як би вам не було зручно і спокійно вирішувати поточні питання «по-старому»,
пам'ятайте: і світ, і бізнес на місці не стоять. Тут
нове – це завжди нове. Тим більше, якщо так вважає ваш шеф. Цілком можливо, що ігнорування
його розпоряджень в застосуванні «новизни»
в веденні справ компанії, будуть розцінені, як
«закостенілість» і відсутність гнучкості. Повірте,
такого співробітника ніхто не захоче «просувати»,
зваливши на нього всю ту рутинну роботу, яка не
вимагає застосування ніяких нововведень.
Ну, і останнє, завжди слід пам'ятати, що ніколи
не потрібно давати порожніх обіцянок, а тим більше говорити неправду. Ось, загалом, і все. А інші
«індивідуальні риси» вашій кар'єрі тільки допоможуть. Навіть оригінальність вашого наряду...
якщо, звичайно, він в рамках дрес-коду компанії.
Александр МАВЛИДИНОВ

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

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

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
ТЕРМІН

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

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

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

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

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

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

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

2 міс.

3000 грн

It Education Center

б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,
(093) 475-5550, (044) 537-8676

ПРОФЕСІЯ

КАДРОВИЙ
ДОКУМЕНТООБІГ
(курси HR-ра, кадровика)

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ
(семінар-практикум)

МАЙСТЕР МАНІКЮРА
(базовий курс)

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ
АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

АНГЛІЙСЬКА МОВА
(для дітей 5-12 років)

АДМІНІСТРУВАННЯ
LINUX (початковий рівень)
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ПРОПОНУЮ РОБОТУ №14 (1241)

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ТЕЛЕПРОГРАМА 12 КВIТНЯ – 18 КВІТНЯ
Шекспiр 2». (12+).

1.30 Т/с «Гречанка».

ВIВТОРОК, 13 КВIТНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
ПОНЕДIЛОК, 12 КВIТНЯ
7.10 «Ранок з Iнтером».
3.25 Х/ф «Дачна подорож
8.00 Новини.
сержанта Цибулi».
8.10 «Ранок з Iнтером».
3.40 «Стосується кожного».
9.00 Новини.
4.55 «Телемагазин».
9.20 «Ранок з Iнтером».
5.00 «Телемагазин».
10.00 «Корисна програма».
5.30 «Слiдство вели...» з
11.00 «Позаочi».
Л. Каневським».
12.00 Новини.
7.00 Новини.
12.25 Х/ф «Моє дiамантове
7.10 «Ранок з Iнтером».
розлучення». (16+).
8.00 Новини.
14.10 «Речдок».
8.10 «Ранок з Iнтером».
15.05 «Речдок».
9.00 Новини.
15.50 «Речдок».
9.20 «Ранок з Iнтером».
16.30 «Речдок. Особли10.10 «Стосується кожного».
вий випадок».
12.00 Новини.
17.40 Новини.
12.25 Х/ф «Ас з асiв».
18.00 «Стосується кожного».
14.30 Х/ф «Як вкрасти
19.00 «Стосується кожного».
дiамант». (16+).
16.10 «Чекай на мене. Україна». 20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед17.40 Новини.
жаючи час».
18.00 «Стосується кожного».
22.05 «Слiдство вели...» з
19.00 «Стосується кожного».
Л. Каневським».
20.00 «Подробицi».
23.50 Т/с «За справу береться
21.00 «Речдок. ВипередШекспiр 3». (12+).
жаючи час».
1.30 Т/с «Гречанка».
22.05 «Слiдство вели...» з
3.40 «Стосується кожного».
Л. Каневським».
4.55 «Телемагазин».
23.50 Т/с «За справу береться

СЕРЕДА, 14 КВIТНЯ

5.25 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Батьки дружини».
14.10 «Речдок».
15.05 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
22.05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 3». (12+).
1.30 Т/с «Гречанка».
3.40 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
ЧЕТВЕР, 15 КВIТНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Любов з ризиком

для життя». (16+).
14.10 «Речдок».
15.05 «Речдок».
15.50 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Випереджаючи час».
22.05 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
23.50 Т/с «За справу береться
Шекспiр 3». (12+).
1.30 Т/с «Гречанка».
3.40 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
П`ЯТНИЦЯ, 16 КВIТНЯ
5.25 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».

8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Любов на кiнчиках

пальцiв». (16+).

14.35 «Речдок».
15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».

17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «У владi стихiї».

(16+).

22.40 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».
0.25 «Речдок».
2.10 «Чекай на мене. Україна».
3.20 М/ф.
4.05 «Орел i решка.
Чудеса свiту».
4.50 «Телемагазин».
5.20 «Орел i решка.
Чудеса свiту».
СУБОТА, 17 КВIТНЯ
6.10 «Планета Земля
2: Хронiки».
7.10 «Слово Предстоятеля».
7.20 Х/ф «Трезор».
9.00 «Готуємо разом.

Домашня кухня».

10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Ласкаво просимо,

або Стороннiм вхiд
заборонено».
12.30 Х/ф «На вас чекає громадянка Никанорова».
14.05 Х/ф «Суєта суєт».
15.45 Т/с «Слiдчий Горчакова». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.05 Т/с «Птах в клiтцi».
(16+).
1.40 Х/ф «Двоє пiд
дощем». (16+).
3.15 Х/ф «На вас чекає громадянка Никанорова».
4.35 Х/ф «Суєта суєт».
НЕДIЛЯ, 18 КВIТНЯ
6.00 Х/ф «Шукачi пригод».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Випереджаючи час».
17.10 Т/с «Проект «Синя
книга» 2». (12+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Мiмiно».
23.50 Х/ф «Осiннiй марафон».
1.40 «Речдок».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
ПОНЕДIЛОК, 12 КВIТНЯ
4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Служба розшуку дiтей.
5.15 Громадянська оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10.15 Т/с «Смертельна зброя».
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Смертельна зброя».
13.25 Х/ф «Логан: Росомаха».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Логан: Росомаха».
16.45 Х/ф «Люди Iкс:
Росомаха». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.05 Т/с «Пес 6». (16+).
21.10 Факти. Вечiр.
21.35 Т/с «Пес 6». (16+).
22.50 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Рейс». (16+).
2.30 Громадянська оборона.
3.15 Я зняв!
ВIВТОРОК, 13 КВIТНЯ
4.10 Скарб нацiї.

4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.45 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
13.45 Т/с «Розтин покаже». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Розтин покаже». (16+).
16.50 Х/ф «Репродукцiя». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.15 Громадянська оборона.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.40 Т/с «Розтин покаже». (16+).
1.30 Х/ф «По слiду». (16+).
3.10 Я зняв!
СЕРЕДА, 14 КВIТНЯ
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». (16+).

6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.

10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
13.25 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).

15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).

16.45 Х/ф «Експат». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.

20.15 Секретний фронт.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.40 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
1.25 Х/ф «Iнтереси держави». (16+).
3.00 Я зняв!
ЧЕТВЕР, 15 КВIТНЯ
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.

10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
13.25 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Розтин покаже». (16+).
17.00 Х/ф «За подих вiд
тебе». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.15 Анти-зомбi.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес 6». (16+).
22.40 Т/с «Розтин покаже». (16+).
1.20 Х/ф «За подих вiд
тебе». (16+).
3.30 Я зняв!
П`ЯТНИЦЯ, 16 КВIТНЯ
4.10 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

10.10 Дизель-шоу. (12+).
11.25 Т/с «Вижити за

будь-яку цiну 3».

12.45 Факти. День.
13.15 «На трьох». (16+).
14.50 Х/ф «Прокляття

фараона Тута».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Прокляття
фараона Тута».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.05 Дизель-шоу. (12+).
22.50 «На трьох 9». (16+).
23.50 «На трьох». (16+).
0.50 Факти.
1.25 Т/с «Вижити за будьяку цiну 3».
2.30 Я зняв!
СУБОТА, 17 КВIТНЯ
5.25 Скарб нацiї.
5.35 Еврика!
5.45 Факти.
6.10 Секретний фронт.
7.05 Громадянська оборона.
8.00 Х/ф «Прокляття
фараона Тута».
11.15 Х/ф «Геракл: Народження
легенди». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Геракл: Народження
легенди». (16+).

13.10 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Люди Iкс 5:

Перший клас». (16+).

21.40 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi мину-

лого майбутнього». (16+).

0.00 Х/ф «Вуличний

боєць». (16+).

1.50 Т/с «Розтин покаже». (16+).
3.25 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 18 КВIТНЯ

5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.25 Факти.
5.50 Анти-зомбi.
6.45 Секретний фронт.
7.40 Громадянська оборона.
8.35 Х/ф «Люди Iкс 5: Перший

клас». (16+).

11.00 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi мину-

лого майбутнього». (16+).

12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Люди Iкс 6: Днi мину-

лого майбутнього». (16+).

13.40 Т/с «Пес». (16+).
15.50 Х/ф «Трансформери 5:

Останнiй лицар». (16+).

18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Люди Iкс: Темний

Фенiкс». (12+).

23.40 Х/ф «Росомаха». (16+).
1.55 Т/с «Розтин покаже». (16+).
4.10 Я зняв!

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №14 (1241)

ТЕЛЕПРОГРАМА 12 КВIТНЯ – 18 КВІТНЯ
Снiданок з «1+1».

ПОНЕДIЛОК, 12 КВIТНЯ

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».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00, 16.45, 19.30, 4.30 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за
нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене
кохати». (12+).
20.45 Т/с «Свати».
21.55 Т/с «Свати».
23.05 Т/с «Кухня».
0.10 Т/с «Кухня».
1.10 «Голос країни 11».
5.50 «Життя вiдомих людей».
ВIВТОРОК, 13 КВIТНЯ
6.30, 7.10, 8.10, 9.10

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за

нерухомiстю».

17.10 Т/с «Навчи мене

кохати». (12+).

20.45 Т/с «Свати».
21.55 Т/с «Свати».
22.55 Т/с «Кухня».
0.00 Т/с «Кухня».
1.00 Комедiя «Я, знову

я та Iрен».

3.00 Комедiя «Вiйна подружжя

Роузiв». (16+).

5.05 «Мисливцi за не-

рухомiстю».

5.35 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 14 КВIТНЯ
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1».

0.50 Невiдома версiя. «Iван

ПОНЕДIЛОК, 12 КВIТНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.50 Слiдство ведуть

екстрасенси. (16+).

13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.15 Т/с «Папаньки».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Iван Васильович

змiнює професiю».

Васильович змiнює
професiю». (12+).
ВIВТОРОК, 13 КВIТНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.05 Т/с «Комiсар Рекс».
10.40 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15 Т/с «Папаньки».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Дiамантова рука».
0.55 Невiдома версiя. «Дiамантова рука». (12+).

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00, 16.45, 19.30, 4.10 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за

нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
20.45 Т/с «Свати».
21.50 Т/с «Свати».
22.55 Т/с «Кухня».
0.00 Т/с «Кухня».
1.00 Х/ф «Краще не
дивись». (16+).
2.35 Драма «Моя бабуся
Фанi Каплан». (16+).
4.10 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».
ЧЕТВЕР, 15 КВIТНЯ
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».
СЕРЕДА, 14 КВIТНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть

екстрасенси. (16+).

13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15 Т/с «Папаньки».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Операцiя «И» та

iншi пригоди Шурика».
0.50 Невiдома версiя. «Операцiя «И». (12+).
ЧЕТВЕР, 15 КВIТНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».

11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за

нерухомiстю».

17.10 Т/с «Навчи мене

кохати». (12+).

20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Комедiя «Прибульцi 2:

Коридори часу».
3.05 Драма «Моя бабуся
Фанi Каплан». (16+).
5.00 «Мисливцi за нерухомiстю».
5.30 «Життя вiдомих людей».
П`ЯТНИЦЯ, 16 КВIТНЯ
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».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.35 Слiдство ведуть

екстрасенси. (16+).
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Супермама. (12+).
19.05 Як вийти замiж. (16+).
20.15 Т/с «Папаньки».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки».
23.00 Х/ф «Дiвчата».
0.55 Невiдома версiя.
«Дiвчата». (12+).
П`ЯТНИЦЯ, 16 КВIТНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.00 Х/ф «Близнюки». (16+).
8.05 Холостяк. (12+).
12.00 Як вийти замiж. (16+).

14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за

нерухомiстю».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Навчи мене
кохати». (12+).
19.30 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiга смiху».
22.30 «Лiпсiнк Батл».
0.15 Х/ф «Щасливий день
смертi». (16+).
2.10 Комедiя «Прибульцi 2:
Коридори часу».
4.05 «ТСН».
4.50 «Свiтське життя».
6.00 «Життя вiдомих людей».
СУБОТА, 17 КВIТНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
13.45 Т/с «Свати».
14.55 Т/с «Свати».
16.00 Т/с «Свати».
17.05 Т/с «Свати».
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
19.00 Холостяк. (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Холостяк. (12+).
0.00 Детектор брехнi. (16+).

СУБОТА, 17 КВIТНЯ

4.45 Невiдома версiя.

«Дiвчата». (12+).

5.40 Х/ф «Дiвчата».
7.25 Х/ф «Дiамантова рука».
8.00 Неймовiрна прав-

да про зiрок.

10.50 Х/ф «Дiамантова рука».
12.05 Т/с «Папаньки».
17.00 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).

18.20 «Свiт навиворiт 12.

Пакистан».

19.30 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Лiпсiнк Батл. Фiнал».
0.05 «Свiтське життя.

Дайджест».

1.05 «Лiга смiху».
4.35 «ТСН».
5.15 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 18 КВIТНЯ

7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12.

Пакистан».

10.55 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
1.00 «Свiтське життя.

Дайджест».

2.00 «Лiга смiху».
3.40 «Свiт навиворiт».
5.00 «ТСН-Тиждень».
22.40 Звана вечеря. (12+).
0.45 Хата на тата. (12+).

НЕДIЛЯ, 18 КВIТНЯ

4.40 Невiдома версiя.

«Найпривабливiша i найсимпатичнiша». (12+).
5.30 Невiдома версiя. «Операцiя «И». (12+).
6.15 Х/ф «Операцiя «И» та iншi
пригоди Шурика».
8.05 Х/ф «Iван Васильович
змiнює професiю».
9.55 МастерШеф. Професiонали. (12+).
13.20 Хата на тата. (12+).
15.15 Супермама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть
екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.10 Таємницi ДНК. (16+).

НОВИНИ КІНО. ГЕНІАЛЬНЕ ПОГРАБУВАННЯ
На західних ринках фільм називається скромно і безлико - «Сховище» або «Спуск». У нас - нескромно, але теж безлико - «Геніальне пограбування».
Відразу видно ставлення прокатників до глядачів, але мова про інше - видно, що кіно спочатку позбавлене будь-яких амбіцій.
Але тут це парадоксально в плюс. У кадрі випадковим чином зібралися різні хороші, але не досягли хайповой слави актори, в основному, серіалів, режисер - такий же хороший, але теж не досяг слави творець «Репортажів», колись знакових іспанських зомбі-жахів, і всі вони роблять добру , але приречене
на нульовий шум в соцмережах специфічне розвага ні для кого - чисте жанрове кіно про пограбування. Команда мисливців за скарбами збирається
за великим столом з кресленнями майже з перших хвилин і до кінця решти майже двох годин займається тільки пограбуванням: роздумами, вилазками,
перевдяганнями, зломами і обманами. Тобто, всім тим, чим зараз займаються в «Форсажі», якщо прибрати звідти атракціони і сімейну мелодраму.
Каннінгем в ролі сира Давосу, Сем Райлі - чисто для необов’язкового фінального твісту та непереконливого конфлікту всередині команди, БерджесФрісбі заради гендерного різноманітності, а Фредді Хаймор - як майже повноцінний головний герой, здатний студент-інженер з звичками ексцентричного
сорокарічного генія з підвалу зі схильністю до алкоголізму і асоціальності. Команда архетипів, які ходять з одного подібного фільму в інший, але Балагуеро вміє показувати таких персонажів текстурної, жваво, і є в цьому випадковому кастингу, в тому, як вони взаємодіють один з одним, така приємна,
затишна гармонія.
Кіно взагалі затишне дуже. У міру передбачуване, але зі своїми чеховським рушницями, які спочатку ніяково вставляються в сюжет, потім витісняються з
пам’яті інтенсивними подіями і, нарешті, вистрілюють. Не те щоб вони несуть сенс: так, заради розваги, як і все кіно. Авантюра заради авантюри - ось
мотивація буквально за всім в цьому фільмі. Вона пояснює, як і те, навіщо ці чудові люди зібралися пограбувати таємниче банківське сховище, так і чому
воно таке таємниче, і чому таке складне. А ще чому насправді знімали це кіно (крім грошей). В кінці автори ще грайливо затізерят продовження, але,
здається, самі прекрасно розуміючи, що його не буде. Прикидатися, що воно комусь потрібно. А у відповідь я прикинуся, що так і є.

ПОНЕДIЛОК, 12 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 3».
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 9
i 10 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Без тебе», 10 с. (16+).
23.30 Т/с «Чужа», 1 i 2 с. (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чужа». (16+).
3.25 Сьогоднi.
4.15 Контролер.
4.45 Т/с «Виклик 2». (12+).

12.04.2021

ВIВТОРОК, 13 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 11
i 12 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Без тебе», 12 с. (16+).
23.20 Т/с «Наша лiкар»,
1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Наша лiкар». (12+).
3.25 Сьогоднi.
4.15 Контролер.
4.45 Т/с «Виклик 2». (12+).

СЕРЕДА, 14 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар
3». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе», 13
i 14 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Без тебе», 14 с. (16+).
23.20 Т/с «Вiрю. Люблю. Сподiваюся», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Вiрю. Люблю.
Сподiваюся». (12+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.

4.45 Т/с «Виклик 2». (12+).

ЧЕТВЕР, 15 КВIТНЯ

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар

3». (16+).

15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар

3». (16+).

17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Без тебе». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Без тебе». (16+).
0.00 Т/с «Коли на пiвдень вiд-

летять журавлi», 1 i 2 с.

1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Коли на пiвдень

вiдлетять журавлi».

3.45 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 16 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Мiсiя: краса.
12.45 Т/с «Кейс», 1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Кейс». (12+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Скляна кiмната»,
1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Скляна кiмната». (12+).
3.50 Реальна мiстика.
СУБОТА, 17 КВIТНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.25 Реальна мiстика.
8.20 Т/с «День сонця». (12+).
12.10 Т/с «Чужi дiти», 1
i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.

За матеріалами інтернет-видань

15.20 Т/с «Чужi дiти». (12+).
17.00 Т/с «Врятувати маму»,

1 i 2 с. (12+).

19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Врятувати

маму». (12+).

23.00 Т/с «Ти моя люби-

ма», 1 i 2 с. (12+).

1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Ти моя любима». (12+).
3.00 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 18 КВIТНЯ

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
8.10 Т/с «Без тебе». (16+).
17.00 Т/с «Не говори менi про

любов», 1 i 2 с. (12+).

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з

Олегом Панютою.

21.00 Т/с «Не говори менi

про любов». (12+).

23.00 Т/с «День сонця»,

1 i 2 с. (12+).

1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «День сонця». (12+).
3.10 Гучна справа.
4.00 Т/с «Виклик 2». (12+).

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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ТЕПЕР І НА ВІНІЛІ: ІРИНА БІЛИК
ПЕРЕВИПУСТИЛА АЛЬБОМ
«НОВА»
Українська співачка Ірина
Білик днями відсвяткувала
51-й день народження. На
честь свята артистка оголосила перевипуск свого альбому «НОВА», тільки тепер
на вінілі.
Заяву зірка опублікувала на своїй сторінці в
Instagram, зазначивши, що
тираж обмежений і призначається для справжніх
шанувальників її творчості.
Кожен екземпляр буде супроводжуватися подарунком від співачки – його буде прикрашати її автограф. Ірина
Білик підкреслила, що особисто підпише кожну пластинку.
«Тираж обмежений і тільки для справжніх колекціонерів та прихильників моєї творчості.
На кожній платівці я залишаю свій автограф з вдячністю за багаторічну любов до моєї
музики. Час бути щасливими!» – написала артистка.

MAMARIKA І VOVAZILVOVA
НЕСПОДІВАНО ВИПУСТИЛИ
СПІЛЬНИЙ КЛІП
Популярні українські артисти – R’n’B-співачка MamaRika і репер VovaZiLvova – випустили несподівану спільну пісню «Серце стукає, стукає, стукає» і встигли зняти кліп на неї.
Робота вийшла неймовірно емоційною, за словами музикантів їм хотілося створити таку
пісню, яка буде надихати людей не застрягати у старих і обмежуючих відчуттях та емоціях. Хотілося заохотити їх відкриватись для нового досвіду і нових викликів.
«Ми з Вовою знайомі ще зі студентських часів, тож коли він запропонував залетіти на
фіт, я підозрювала що має бути круто. Коли ж я безпосередньо почула саму пісню –
відразу погодилась, бо це мій вайб і вона мене зачепила за живе. Мабуть головною
причиною нашої колаби є музика та чесний месседж, який, я впевнена, дійде до кожного
серця», – розповідає MamaRika.
«Просто давно не було пісень про любов, таких щоб взяло і не відпускало. Щоб згоріти
у попіл і переродитись новим феніксом. Або феніксинею. Фемінітиви це важливо. Дякую
MamaRika», – коментує VovaZiLvova.
Окрім самої пісні артисти відзняли, дуже чуттєву відео роботу. В ній режисер Олександр
Швець вирішив показати внутрішній світ, людини з розбитим сердцем. Як каже сам
Олександр:
«Найчастіше, коли нам
розбивають серце, єдиною реальністю для нас
стає наш внутрішній
світ, в якому співрозмовниками є лише наші
негативні емоції. Ми
боремося з ними, ми
занадто прив’язуємось
до них. Інколи ми їм
програємо і вони поглинають нас. А інколи ми
знаходимо в собі сили й
відпускаємо . Не бійтеся
відкривати своє серце,
скільки б разів його не
розбивали».
НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ДАША МАЛАХОВА
ЗІЗНАЛАСЯ, НАВІЩО
ВІДКРИЛА СВОЮ
ШКОЛУ

Українська актриса Театру на Подолі
й телеведуча Даша Малахова дивує не
тільки своїми акторськими здібностями,
а й активною культурно-освітньою діяльністю. Нещодавно зірка Театру на Подолі запустила онлайн-вистави з використанням 3D-технологій, а також відкрила загальноосвітню школу, директором
якої став її чоловік.
В інтерв’ю Каті Осадчій в програма
«Світське життя» Даша Малахова зізналася, що надихнуло її на відкриття школи, а також розповіла, в чому особливості її освітнього закладу.
«Не було куди водити власних дітей. Нема в Києві такої школи, яка б відповідала моїм цінностям. Досить просто. Для
мене басейни, ремонти, стильні вчителі
– це не головне. В нас навчають молоді
українські вчені, ми маємо неймовірно
круті академічні результати, в нас є ліцензія Міністерства освіти та науки. Ми
все робимо власноруч. Мій чоловік директор школи. Він єдиний з нас, з нашої
компанії, хто має освіту вчителя, в нього
є документи, які дають йому можливість
бути директором. Так, кажуть, що ми
панки української освіти, але у нас не
альтернативна школа, а загальноосвітня», – розповіла Даша Малахова.

Джерело: glamurchik.tochka.net
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Які ми батьки?

Чи часто ми замислюємося над тим хороші ми
батьки і наскільки справляємося зі своїми обов’язками вихователів? Перевірте себе, відповівши на
питання «так», «ні», «іноді». Цей тест пропонують
чеські фахівці.
1. Чи стежите за статтями в журналах,
програмами по телебаченню і радіо на
тему про виховання? Чи читаєте час від
часу книги на цю тему?
2. Ваш дитина скоїла проступок. Замислитеся в такому випадку, чи не є його поведінка результатом вашого виховання?
3. Одностайні чи з чоловіком у вихованні
дітей?
4. Якщо дитина пропонує вам свою допомогу, прийміть чи її, навіть якщо при
цьому справа може затриматися, а то і
За кожну позитивну відповідь напишіть
2 бали за відповідь «іноді» - 1, за негативний - 0.
Менше 6 балів. Про сьогодення вихованні ви маєте досить туманне уявлення. І
хоча кажуть, що починати ніколи не пізно,
радимо не сподіватися на цю приказку і,

зовсім зупинитися?
5. Чи використовуєте ви форму заборони або наказу лише тоді, коли це дійсно
необхідно?
6. Чи вважаєте, що послідовність - один
з основних педагогічних принципів.
7. Чи усвідомлюєте, що середовище, що
оточує дитину, надає істотний вплив?
8. Чи визнаєте, що спорт і фізкультура
мають велике значення для гармонійного розвитку дитини?
9. Чи зумієте ледве не наказати, а поне зволікаючи, зайнятися підвищенням
освіти в цій області.
7-14 очок. Ви не допускаєте великих
помилок у вихованні, але над дечим вам
варто було б задуматися. Почати можна з
того, що в найближчий вихідний повністю
присвятити дітям, забувши на час прия-

просити про що небудь свою дитину?
10. Чи неприємно вам «обробляється»
від малюка фразою типу: «у мене немає
часу» або «почекай, поки я закінчу роботу»?
телів і виробничі проблеми. І будьте впевнені, за вашу любов і увагу діти повернуть
вам сторицею.
Більше 15 очок. Ви цілком справляєтеся
зі своїми батьківськими обов’язками, і,
тим не менш, не вдасться ще дещо трохи
поліпшити.

Ваше честолюбство

Честолюбство може стати паливом, джерелом енергії,
що забирає вас на орбіту успіху. Чи достатньо у вас
честолюбства для досягнення поставлених цілей?
Дізнайтеся, відповівши на питання «так» чи «ні».

1. Іноді думаєте, що Ваша кар’єра, робота, взагалі життя могли скластися і
краще.
2. Ви готові працювати вечорами і у
вихідні, аби досягти мети.
3. Досягнувши однієї мети, ставити або
одного
4. Чи намагаєтеся витягти уроки з поразок і перемог.
5. Якщо вам трапиться нагода висунутися, навіть потіснивши конкурента, не
замислюючись, зробите це.
6. Часто читаєте або вивчаєте щось
цікаве.
7. Чи згодні ви з думкою, що при бажанні
Підрахуйте бали. Позитивна відповідь
- 5 балів, негативна - 0.
Від 90 до 100 балів. У вас величезна честолюбство і великі шанси досягти висот.
Від 70 до 90 балів. Ви здатні багато
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можна досягти багато чого.
8. Чи погодитеся змінити роботу, знизити навіть набраний темп, на більш цікаву.
9. Чи пропонуєте всіх зусиль, щоб рухатися вперед.
10. Чи вважаєте, що, виконуючи свою
роботу з любов’ю, швидше за досягнеш
успіху.
11. Невдачі, пережиті в минулому, тільки
зміцнили ваше бажання досягти мети.
12. Чи вважаєте, що потрапити на вершину успіху - мета, гідна, щоб за неї боротися.
13. Чи погодитеся на більш високу посаду в іншому місті або країні.
чого досягти. Від 60 до 70 балів. Честолюбство вам не властиво, діловий успіх
мало привабливий. Ви прихильник інших
життєвих принципів. Якщо це не так, то
слід здорово попрацювати над собою,

14. Надихає вас можливість працювати
на себе, а не на інших.
15. Ви шукаєте, чим ще можна бути корисним в компанії.
16. Чи є у вас в список перспективних
планів.
17. Постійно щось розраховуєте або
експериментуйте для досягнення мети.
18. Чи визначили терміни досягнення
кожної з цілей.
19. Цінуйте час і турбуєтеся, якщо доводиться витрачати його даремно.
20. Чи колекціонуєте підбадьорливі
девізи і афоризми, що стимулюють
прагнення до перемоги.
щоб зробити реальністю ваші устремління.
Від 50 до 60 балів. Ви абсолютно не честолюбним. Добре це чи погано? Судіть по
досягнутим успіхам.

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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Сильна людина - це не та,
хто перемагає слабкого,
а та, хто допомагає
слабкому стати сильним.

ГОРОСКОП

ОВЕН (21 березня - 20 квітня)
Чудове час для вільної творчості, для
занурення в світ подорожей, спорту,
бізнесу. Креативний настрій дозволить вам
займатися будь-якою справою, не напружуючись і не помічаючи ходу часу (за умови, що
заняття вам дійсно подобається). А розвиток
любовних відносин буде стрімким.

Гороскоп з 12 квітня по 18 квітня

ЛЕВ (23 липня - 23 серпня)
На цьому тижні вам буде супроводжувати удача в багатьох справах.
Це гарний час для розширення кола
знайомств, обзаведення дружніми зв’язками.
Дивіться в майбутнє оптимізмом, тоді ваші
мрії одна за одною почнуть здійснюватися.
Наприкінці тижня вас можуть запросити в
поїздку.

роботі і вдома, тим краще буде ваше самопочуття.
СТРІЛЕЦЬ (23 листопада - 21 грудня)
У цей період ви зможете по-новому
поглянути на особисті відносини і
знайти в них гараздо більше позитивних моментів, ніж бачилося раніше. У парах, які ще
не уклали шлюб, також буде панувати гармонія.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня - 21 травня)
У першій половині тижня Тельцям
буде потрібна спокійна комфортна
обстановка, в якій можна розслабитися і відпочити. Найчастіше прислухайтеся до підказок своєї інтуїції. Це прекрасний час для
роботи над собою, опрацювання психологічних комплексів, набуття почуття внутрішньої
свободи.

ДІВА (24 серпня - 23 вересня)
Можливі зміни на основній роботі,
яких не треба боятися. Всі зміни в
кар’єрі в підсумку призведуть до поліпшення
вашого стану. Зовнішні обставини складаються вдало: перед вами можуть відкритися
привабливі перспективи. Цей тиждень сприяє пошукам нової роботи.

БЛИЗНЮКИ (22 травня - 21 червня)
На цьому тижні зірки радять в
будь-якій справі намагатися брати на
себе відповідальність, а також виявляти ініціативу, якщо має бути колективна робота. У
зоні ризику зараз надається фінансова діяльність, а також робота в страхових агентствах.

ТЕРЕЗИ (24 вересня - 23 жовтня)
Для цього тижня вельми характерний
зростання інтересу до подорожей.
Якщо фінансові можливості дозволяють,
постарайтеся відправитися в невелику туристичну поїздку: приємні враження та яскраві
емоції вам гарантовані.

ВОДОЛІЙ (21 січня - 19 лютого)
У цей період намагайтеся діяти відкрито, віддавайте перевагу творчим
видам діяльності. Можна брати участь в конкурсах: ваші шанси зайняти призове місце
зараз зростуть. Обачніше працюйте з документами.

РАК (22 червня - 22 липня)
Ставте перед собою масштабні цілі
сміливіше беріться за їх здійснення.
Ви зможете впоратися з труднощами і домогтися бажаного, якщо проявите твердість і
мудрість. Використовуйте методи дипломатії
для досягнення своїх цілей, зараз це буде найбільш ефективним.

СКОРПІОН (24 жовтня - 22
листопада)
На цьому тижні, швидше за все, вас
більш всього будуть хвилювати два питання: власне здоров’я, а також порядок в домі.
На початку тижня ви можете відчути, що
обидві ці теми тісно пов’язані між собою.
Чим більш упорядкованим буде простір на

РИБИ (20 лютого - 20 березня)
Цей тиждень вдалий для завершення
роботи над різноманітними проектами. Офісні службовці зможуть поліпшити
умови своєї праці, а також підготувати звітну
документацію точно і в строк. Утримайтеся
від участі в будь-яких зборах, відмовтеся від
участі в масових акціях.

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

КОЗЕРІГ (22 грудня - 20 січня)
На цьому тижні бажано забути про
особисті ініціативи і зосередитися на
виконанні поточної роботи. Спирайтеся на
ділове співробітництво з колегами по трудовому колективу. Також це гарний час для виробничої практики у студентів.
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