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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 8756 ВАКАНСІЙ
РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»
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ГАРЯЧІ
ПРОПОЗИЦІЇ
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Товарознавці. Експедитори.
Реалізатори. Мерчендайзери.
Супервайзери. Торгові представники.

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
Асистенти директорів.
Помічники керівників.
Офіс-менеджери.
Секретарі.
Оператори ПК.
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КУР’ЄРИ
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ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ
ГАЛУЗЕЙ
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Конструктори одягу. Кравці.
Майстри з пошиття одягу. Модельєри.
Розкрійники. Шевці
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ВАНТАЖНИКИ •
РІЗНОРОБИ

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

28

СФЕРА ПОСЛУГ

БУДІВНИЦТВО

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

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

Лікарі. Зубні техніки. Стоматологи.
Медичні сестри. Санітарки.
Провізори. Фармацевти.
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ПРАЦІВНИКИ
СКЛАДУ
Комірники. Пакувальники,
фасувальники. Карщики. Водії
штабелерів. Комплектувальники

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

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

МЕДИЦИНА •
ФАРМАЦЕВТИКА

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

Столяри-верстатники. Маляри по
дереву. Майстри з перетягування
меблів. Різальники по дереву.
Монтажники-установники (по дереву).
Пилорамники. Складальники.
18

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

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

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.
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ПРОДАВЦІ • КАСИРИ

23

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

Фінансово-юридична
справа:

12

ТОРГІВЛЯ

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

Метрдотелі. Швейцари. Покоївки.
Прасувальники. Плямовивідниці.
Консьєржі. Прибиральники. Двірники.
Домашній сервіс. Домробітниці.
Садівники. Гувернантки.
31

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

31

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

37

НАВЧАННЯ
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ
МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

42

ТЕЛЕПРОГРАМА

76
44
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Друк офсетний. Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», 04073,
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 85890.
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 ¹2 (1279)

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

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК (збірка електрощитового
обладнання). ДР. З/п від 18000 грн. Тел.: 093-1087959, 067-134-9721.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ запрошує на роботу
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п відрядно-преміальна. Холостякам - сприяння в поселенні. Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 36 (синя
прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-8659.

ЕЛЕКТРОМОНТЕР в центральний офіс компанії
«Retail Group» (Залізничне шосе, 57, ст.м «Видубичі»).
ГР: 5/2, сб, нд - вихідні. Виїзд на об’єкти здійснюється на службовому автомобілі. Спецодяг, інструменти, корпоративний моб. зв’язок - забезпечено. З/п
15000 грн. Тел.: 067-413-1944, 067-413-1933, Марія.
КАСИР в мінімаркет (продовольча група товарів).
Тел. 067-509-7377.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ,
17.01.2022

КУР’ЄРИ, ФАХІВЦІ РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ
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Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВИЙ
ПОМІЧНИК. Робота з документами. Прийом дзвінків.
Кар’єрний зріст. З перспективою керівництва.
Тел. 099-659-6014.
АДМІНІСТРАТОРІВ НА РЕЦЕПЦІЮ запрошує
cучасний готель «Mercure Kyiv Congress Hotel».
Обов’язкове знання англійської мови на середньому рівні. Денна зміна: 8.00-20.00; нічна зміна:
20.00-08.00. Офіційне працевлаштування. З/п
16000 грн. Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць.
ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел.
067-441-5859, відділ персоналу.
АМБІТНІ, ЕНЕРГІЙНІ ПЕНСІОНЕРИ на керівну
позицію в комерційний відділ! Стабільний дохід.
Високі премії. Тел.: 063-273-2581, 067-4457366.

АДМІНІСТРАТОРИ в комп’ютерний клуб. Знання
ПК (геймери). Стать та вік значення не мають. З/п
10000 грн. Тел. 063-026-7222.
АСИСТЕНТ. Додатковий дохід для невгамовних
пенсіонерів! Гідна прибавка до пенсії! Тел.: 067814-2125, 063-251-1018.
ОПЕРАТОР ПК в транспорту компанію для внесення данних з ТТН в базу даних. Навчаємо. ГР: пн-пт,
з 9.00 до 18.00, працевлаштування. З/п від 10000
грн. Тел. 093-778-0140 + viber.
АСИСТЕНТ. Увага! Стабільна зайнятість! Офіс у
центрі! Тел. 095-445-5908.
СЕКРЕТАР. Можна без досвіду роботи. Правий
берег. «Герольдмайстер» - виробництво нагородно-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул.
Бориспільська, 17.

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

КУР’ЄРИ
КУР’ЄР для доставки конвертів, пошти в кур’єрську компанію для доставки документів по окремому
району міста. ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00, працевлаштування. Проїзний + моб. зв’язок. З/п від 800010000 грн. Тел. 093-778-0140 + viber.
КУР’ЄР. м.Київ та Україна. Повний день або частково. З/п від 7000 грн/міс. Ст.м «Вокзальна». Тел.
067-479-8188.

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

ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ
КОШТОРИСНИК з досвідом роботи в будівельну компанію. Складання (прорахунок)
кошторисів, договірних цін, актів виконаних
робіт. Робота в програмі АВК-5. Офіс в р-ні
Жулянського моста. Тел.: 067-787-5620, 050641-0122.
ОПЕРАТОРА ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ (знання
програми 1С) запрошує ТОВ «ТД «Київхліб». З/п
11000 грн. Офіційне працевлаштування. Вул. Ко-

стянтинівська, 64. Тел.: (044) 354-4037, 050-4096567, 050-720-0243.
ТЕХНОЛОГА ХАРЧОВИХ ВИРОБIВ запрошує
на роботу ТОВ «Київхліб». Розвозка з Київської
області до місця роботи. Офіційне працевлаштування, всі соцгарантії. Управління персоналом:
вул. Межигірська, 83. Тел.: (044) 206-7599, 095276-5025, 050-018-1644, 050-685-7771, 050-9503505.

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
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ФАХІВЦІ, МЕДИЦИНА, КРАСА • ФІТНЕС, ТОРГІВЛЯ,
ÏÐÎÏÎÍÓÞПРОДАВЦІ
ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1279)
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

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

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

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

ТОРГІВЛЯ
АСИСТЕНТ КЕРІВНИКА. В офіс потрібні помічники
керівника. Робочий тиждень: 5/2 (гнучний графік).
Гарантований дохід. Локація офісу центр. Без вікових обмежень. Тел.: 063-198-6343, вайбер, 095341-8589.

ЗАВІДУВАЧ МАГАЗИНОМ з ДР з продуктами харчування. Тел. 067-509-7377.

ЕКСПЕДИТОР. З/п від 16000 грн. Досвід роботи
вітається. Позмінний графік. «ІДС АКВА СЕРВІС»
запрошує на роботу. Тел.: 067-217-6697, 067-2401418, 067-321-9695.

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

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

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА запрошує на роботу ТОВ «ТД «Київхліб». З/п 15000 грн. Офіційне працевлаштування. Вул. Костянтинівська, 64.
Тел.: (044) 354-4037, 050-409-6567, 050-7200243.

МАСАЖИСТИ. З/п висока. Бажано дівчина вiд
35 років. Приваблива, комунiкабельна. Можливо без ДР. Навчу. ГР: пн-пт, з 12.00 до 20.00.
Оплата вiд 2000грн в день. Без iнтиму. Центр
міста, салон «Лілія», бульвар Шевченка, 58. Тел.
068-183-7307.
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
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КАСИР в мінімаркет (продовольча група товарів).
Тел. 067-509-7377.

ПРОДАВЕЦЬ в мінімаркет в центрі Києва. З/п
13000 грн. ГР: тиждень/тиждень. Можливе надання житла. Тел.: 093-416-2327, 099-258-2797.

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

ПРОДАВЕЦЬ потрібен в рибний відділ! Бажано
дівчина або хлопець, бажано від 18-45 років (досвід
роботи в торгівлі). Сучасний критий ринок «Столичний». З/п від 15000 грн. Тел. 068-848-7428, Ольга
Брониславівна.

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

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

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.

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

КАСИРІВ запрошуємо на роботу. ГР: 7/7. З/п від
10500 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалідністю. Адреси: ст.м «Нивки», пр-т Перемоги,
67, тел.: 067-449-2631, 067-449-2613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 067-449-2613,
067-449-2631; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова,
3-А, тел. 067-342-5756.
ПРОДАВЕЦЬ (продовольча група товарів) в мінімаркет. Тел. 067-509-7377.
ПРОДАВЕЦЬ в магазин-склад (канцтовари). Р-н
ст.м «Почайна». ДР не обов’язково. Тел.: 067-2313307, 063-740-1919.

ПРОДАВЕЦЬ в торговий павільон. Продукти
харчування. Печерськ. З/п від 10000 грн/місяць. Тел.: 095-000-9448, 050-330-3681.
ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР. ГР: 3/3, 4/4 по 12-14 годин,
або часткова зайнятість від 4-х годин. З/п від 12000
до 16000 грн/15 змін. Тел.: 066-932-1922, 050-5376488, 063-810-8609, 098-285-8520.
ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ ТМ «Самоцвети» - прикраси із напівдорогоцінних каменів.
Можливість працевлаштування у вашому р-ні,
ТЦ м.Києва (острів). Графік: тиждень/тиждень.
З/п: 3000 грн/тиждень + 1% від продажу + бонуси. Тел.: 067-549-4343, 044-235-0191.

ПРОДАВЦІ В КАВ’ЯРНІ потрібні на постійну роботу прямому роботодавцю (приготування кавових
напоїв та продаж випічки). З/п 700-1000 грн/день.
Робота в місті Києві в Шевченківському районі.
Можливість надання безкоштовного житла обговорюється на співбесіді. Телефонувати за тел. 095250-7307.
ПРОДАВЦІ М’ЯСА з досвідом роботи потрібні на
постійну роботу прямому роботодавцю. З/п 8001000 грн/день. Робота в місті Києві в Шевченківському районі. Можливість надання безкоштовного
житла обговорюється на співбесіді. Телефонувати
за тел. 095-250-7307.
ПРОДАВЦІ (кафе) в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. Щербаківського, 58, відділ персоналу.
Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування,
можливість додаткового заробітку. Допомагаємо
з житлом. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098570-4120.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA
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ПРОДАВЦІ в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50.
Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг.
Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.:
(044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.
ПРОДАВЦІ в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул.
Щербаківського, 58, відділ персоналу. Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування, можливість
додаткового заробітку. Допомагаємо з житлом.
Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-570-4120.
ПРОДАВЦІ в невеличкі кіоски (товар штучний).
З/п: 500-600 грн/день та вище. Р-н ст.м «Берестейська». Навчаємо всьому. Дуже привітні господарі.
Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-002-9465, Світлана.
ПРОДАВЦІ в продовольчі магазини потрібні на
постійну роботу прямому роботодавцю. З/п 7001000 грн/день. Робота в місті Києві в Шевченківському районі. Можливість надання безкоштовного
житла обговорюється на співбесіді. Телефонувати
за тел. 095-250-7307.
ПРОДАВЦІВ НА ВИКЛАДКУ запрошуємо на роботу. ГР: 7/7. З/п від 10000 грн. Адреси: ст.м «Нивки»,
пр-т Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-4492613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.:
067-449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна»,
вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.
ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ запрошуємо на
постійну роботу. Умови роботи: робота в ТРЦ
Києва. ГР: 4/4, 4/3. Офіційне працевлаштування
згідно КЗпП. Нам не важлива дата в паспорті. Нам
важливо, як Ви виглядаєте і як себе почуваєте. З/п
від 13000-17000 грн/міс. Тел. 068-220-5858.
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.
ПРОДАВЦІ-КАСИРИ. З/п 13500 грн «чистими».
Магазини одягу секонд-хенд мережі «HUMANA».
Офіційне працевлаштування з першого дня роботи + соцпакет. З/п та аванс своєчасно. ГР: 3/2,
ковзний. Звертайтесь до директора магазину
або за тел.: (044) 538-0218, (044) 538-0219, www.
humana.com.ua
ПРОДАВЦЯ продовольчих товарів запрошує на
роботу кулінарний дім «ІБІС». ГР: 3/2. м.Київ, бул.
Лесі Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне
працевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.:
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт,
9.00-18.00).

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
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РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
КОНДИТЕРІВ шукаєво з усіх регіонів України! Барвуємо життя солодким щастям! Офіційне працевлаштування. З/п 13500-16000 грн. Тел.: 063-5282149, 095-274-9106.

БАРИСТА. ГР: 2/2, 3/3 по 12-14 годин. З/п від
13000 до 17000 грн/15 змін. Тел.: 066-932-1922,
050-537-6488, 063-810-8609, 098-285-8520.
БАРМЕНА-ОФІЦІАНТА запрошує на роботу кулінарний дім «ІБІС». ГР: 2/2. м.Київ, бул. Лесі Українки,
20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне працевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 067-194-1744,
Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 9.00-18.00).
БУФЕТНИК-ХЛІБОРІЗ в ресторан в центрі Києва.
ГР: 7/7. Іногороднім житло. З/п: 700 грн/зміна + %.
Вул. Рогнединська, 2, ст.м «Пл. Льва Толстого»,
«Палац спорту». Телефонувати з 10.00 до 18.00, пнпт: 073-415-7232, (044) 235-0952, (044) 234-4394.
КОНДИТЕРІВ без досвіду роботи (навчаємо) запрошує кондитерське підприємство. З/п від 20000
грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095333-4334, 098-333-4334.
КУХАР по виготовленню напівфабрикатів. Жінки.
Без шкідливих звичок. З/п від 700 грн/зміну. м.Київ,
ст.м «Позняки». Тел.: 067-660-6080, 067-327-0340.
КУХАРІ в мережу магазинів «Велмарт/Велика
Кишеня». ГР: 7/7, 4/4, 4/2, 5/2. З/п від 14700 грн.
Вміти користуватись технологічними картами, робити підготовку напівфабрикатів, готування страв.
Компанія забезпечує співробітників спецодягом.
Для співробітників компанії діють знижки 30% на
обіди. Тел.: 067-413-1944, 067-413-1933, Марія.

КУХАРІ в цех кулінарії центрального офісу Retail
Group (Залізничне шосе, 57, ст.м «Видубичі»).
ГР: 5/2, сб, нд - вихідні дні. З/п 14000 грн. Вміти
користуватись технологічними картами, робити
підготовку напівфабрикатів, готування страв.
Компанія забезпечує співробітників спецодягом. Для співробітників компанії діють знижки
30% на обіди. Тел.: 067-413-1944, 067-4131933, Марія.
КУХАРІВ НА ГАРЯЧИЙ ПРОЦЕС запрошує cучасний готель «Mercure Kyiv Congress Hotel». Офіційне
працевлаштування. Стабільна виплата з/п 2 рази в
місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6.
Тел. 067-441-5859, відділ персоналу.
КУХАРЯ-КОНДИТЕРА запрошує на роботу
кулінарний дім «ІБІС». ГР: 4/2. м.Київ, бул. Лесі
Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне працевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.:
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт,
9.00-18.00).
КУХАРЯ-УНІВЕРСАЛА запрошує на роботу
кулінарний дім «ІБІС». ГР: 4/2. м.Київ, бул. Лесі
Українки, 20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне працевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.:
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт,
9.00-18.00).
МАНГАЛЬЩИК в магазин доставка шашлика.
Троєщина. З/п від 800 грн. Тел. 063-616-0005, з
10.00 до 22.00.
МИЙНИКА ПОСУДУ (біла мийка) запрошує cучасний готель «Mercure Kyiv Congress Hotel». Офіційне
працевлаштування. Стабільна виплата з/п 2 рази в
місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6.
Тел. 067-441-5859, відділ персоналу.

ОФІЦІАНТИ з досвідом в ресторан в центрі Києва.
ДР обов’язково. ГР гнучкий. З/п: 200 грн/зміна + %
+ чайові свої (20000-30000 грн/місяць). Вул. Рогнединська, 2, ст.м «пл. Льва Толстого», «Палац спорту». Телефонувати з 10.00 до 18.00, пн-пт: 073-4157232, (044) 235-0952, (044) 234-4394.
ПЕКАР НА БІСКВІТИ в кондитерський цех. Троєщина. Тел. 067-369-1158.
ПЕКАРЯ-ТIСТОРОБА запрошує на роботу ТОВ
«Київхліб». Розвозка з Київської області до місця
роботи. Офіційне працевлаштування, всі соцгарантії. Управління персоналом: вул. Межигірська,
83. Тел.: (044) 206-7599, 095-276-5025, 050-0181644, 050-685-7771, 050-950-3505.
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.
ПОСУДОМИЙНИЦЬ запрошуємо на роботу. ГР:
7/7. З/п від 8500 грн. Адреси: ст.м «Нивки», пр-т
Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-449-2613;
ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 067449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна», вул.
Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.
ПОСУДОМИЙНИЦЯ в кондитерську в р-ні ст.м
«Деміївська». Баж. до 50 років. Позмінно. З/п 600
грн/зміна. Обов’язково наявність сертифіката про
наявність вакцинації. Тел. 073-108-8820.
ПОСУДОМИЙНИЦЯ терміново потрібна в кафе.
Бажано жінка до 50 років, працьовита. ГР: пн-пт,
8.00-16.00, безкоштовне харчування. З/п 7000 грн.
Офіційне працевлаштування. вул. Бориспільська,
7. Тел. 067-505-1032, Юлія.
ПОСУДОМИЙНИЦЯ терміново потрібна в кафе.
Бажано жінка до 50 років, працьовита. ГР: пн-пт,
8.00-17.00. З/п 9000 грн. Офіційне працевлаштування. Р-н ст.м «Почайна». Тел. 067-505-1033.

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

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

ОБВАЛЮВАЛЬНИК М’ЯСА в «МегаМаркет». Ст.м
«Нивки», вул. Щербаківського, 58, відділ персоналу. Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування,
можливість додаткового заробітку. Допомагаємо
з житлом. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098570-4120.

ХОСТЕС з ДР в ресторан в центрі Києва. ГР: 3/3,
4/4, з/п: 900 грн/зміна + 10% від сувенирної крамнички, вул. Рогнединська, 2, ст.м «Пл. Льва Толстого», «Палац спорту». Телефонувати з 10.00 до
18.00, пн-пт: 073-415-7232, (044) 235-0952, (044)
234-4394.

ФОРМУВАЛЬНИК ДРІЖДЖОВОГО ТІСТА в цех.
Р-н Троєщина. Тел. 067-369-1158.
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Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ
ШВАЧКА на взуттєве підприємство. Тел. 096-9533848.
ШВАЧКА на пошиття штор. ДР обов’язково. З/п
від 500 грн/зміна. Надається житло. ГР: з 9.00 до
18.00. Тел. 067-719-1875.

ШВАЧКА потрібна на постійну роботу. Офіційне
працевлаштування, відпускні, лікарняні, соцпакет.
ГР: пн-пт, з 8.00 до 16.30. Більш детальна інформація за тел.: 067-788-4248, 050-358-4038.
ШВАЧКА для пошиття постільних речей. З/п: від 12000
грн + премія. Повна зайнятість. Р-н ст.м «Теремки». Надаємо житло. Тел.: 067-406-1443, (044) 209-1427.
ШВАЧКА з пошиття м’яких меблів потрібна з
досвідом роботи. З/п 15000-25000 грн в місяць. Підприємство знаходиться в Києві, провулок Радищева, 6. Тел. 098-949-0094, Вероніка.
ШВАЧКА. Ремонт. Ст.м «Васильківська»та Борщагівка. З/п 14000 грн. Тел. 097-773-9653.
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ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ • ШВАЧКИ, МЕБЛЕВЕ
ВИРОБНИЦТВО
ÏÐÎÏÎÍÓÞ
ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1279)
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони
для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕБЛЕВЕ
ВИРОБНИЦТВО
МАЙСТЕР ПО ПЕРЕТЯЖЦІ м’яких меблів. З/п від
15000 грн. Тел.: 067-658-1125, 066-183-8352.
СТОЛЯР з досвідом роботи від 2 років. Обов’язки:
виготовлення погонажних виробів, розпилювання
необрізної дошки, торцювання. Ставка + вироблення, від 15000 грн. Тел. 098-327-3133, Олексій.
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МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО, БУДІВНИЦТВО, РОБІТНИЧІ
СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ÏÐÎÏÎÍÓÞ
ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1279)
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

БУДІВНИЦТВО
ЗВАРЮВАЛЬНИК-САНТЕХНІК в р-ні ст.м. «Нивки». З/п від 32000 грн, виплати двічі на місяць.
Виробіток за затвердженими розцінками. Тел. 063262-9759, Юрій Юрійович.
КОМПЛЕКСНІ БРИГАДИ потрібні в р-ні ст.м «Нивки». З/п від 32000 грн, виплати двічі на місяць. Виробітка за затвердженими розцінками. Тел. 063262-9759, Юрій Юрійович.
МЕХАНІК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ в мережу бізнес-центрів. З/п:
15000-21000 грн (в залежності від об’єкта). ГР:
5/2 (8 годин зміна). Ст.м «Васильківська», ст.м
«Святошин». Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на міс./
премії. Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до
18.00.

МУЛЯРИ (КАМЕНЩИКИ) з ДР. Кладка чорнова. З/п відрядна. Тел. 098-683-5435.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висока. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.
СЛЮСАР-САНТЕХНІК в р-ні ст.м «Нивки». З/п від
32000 грн, виплати двічі на місяць. Виробітка за затвердженими розцінками. Тел. 063-262-9759, Юрій
Юрійович.
СТРОПАЛЬНИК-ГАЗОРІЗАЛЬНИК. Ст.м «Видубичі». З/п від 16000 грн. Тел.: 067-401-9629,
067-505-2541.

ПОКЛІЙНИЦІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ в р-ні ст.м «Нивки».
Робота на будмайданчику з 8.00 до 17.00. З/п 12
грн/1 погонний метр, виплати двічі на місяць. Тел.
063-262-9759, Юрій Юрійович.

Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222
CЛЮСАРІВ-СКЛАДАЛЬНИКІВ запрошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування.
З/п відрядно-преміальна. Холостякам – сприяння
в поселенні. Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 36
(синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-8659.
ДВІРНИКА запрошує на роботу провідне фармацевтичне підприємство в зв’язку з розширенням.
Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування. Гідну
та стабільну оплату праці. Позмінний графік роботи. м.Київ, Куренівка. Тел.: (044) 461-0336, 098978-1267, 093-454-3965.
ЕКСКАВАТОРНИК з досвідом роботи (JСB 3CX,
4CX). Земляні роботи. Повна зайнятість. Офіційне
оформлення. Своєчасна виплата з/п. Технічне обслуговування екскаватора. Офіс: (орієнтир - Жулянський міст). Тел. 067-787-5620, Костянтин.
ЕКСКАВАТОРНИК на екскаватор JCB 3CX на
постійну роботу. ДР бажано, навчаємо. З/п висока. Тел.: 067-442-9447, 067-114-4474.
ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п 10000 грн/міс. Повна
зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Академмістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, р-н
Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-031-5245,
Олена Олександрівна.
ЕЛЕКТРИК з досвідом роботи. «Герольдмайстер»
- виробництво нагородно-сувенірних виробів. Тел.
(044) 465-6225, вул. Бориспільська, 17.
ЕЛЕКТРИК. Вимоги: досвідчений електрик. Обов’язки: виконання різних задач по ремонту і обслуговуванню кіосків та зупинкових комплексів. Умови роботи: робота по всьому місту Києву, проїзд оплачується.
З/п 17000 грн. Тел. 095-786-8193, Микола.
ЕЛЕКТРИК. П’ятиденка, 8.00-17.00. З/п стабільна,
достойна. Клуб «5 елемент». Адреса: вул. Електриків,
29-А. Тел. 067-555-1264, e-mail: Hr@5el.com.ua
ЕЛЕКТРИКИ терміново потрібні. Вахтовий метод,
тиждень/тиждень. Допомагаємо з пошуком житла.
Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові.
Робота в різних районах Києва. Своєчасна виплата
з/п, 8800-16600 грн, 2 рази на місяць. Тел.: 093-2912273, 067-402-1393, 063-546-2964, 067-245-6804.

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК (збірка електрощитового
обладнання). ДР. З/п від 18000 грн. Тел.: 093-1087959, 067-134-9721.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ запрошує на роботу
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п
відрядно-преміальна. Холостякам - сприяння в
поселенні. Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 36
(синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-3868659.
ЕЛЕКТРОМОНТЕР в центральний офіс компанії
«Retail Group» (Залізничне шосе, 57, ст.м «Видубичі»). ГР: 5/2, сб, нд - вихідні. Виїзд на об’єкти
здійснюється на службовому автомобілі. Спецодяг,
інструменти, корпоративний моб. зв’язок - забезпечено. З/п 15000 грн. Тел.: 067-413-1944, 067413-1933, Марія.
ЗБИРАЛЬНИК СПОК (алюмінієві вікна, перегородки, двері, фасадні системи). Тільки з досвідом роботи. Місце роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. ГР:
п’ятиденка, 8.00-17.00. Офіційне оформлення. З/п
від 20000 грн. Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265,
044-406-4093.
ЗВАРЮВАЛЬНИКА на напівавтомат запрошує на
роботу рекламно-виробнича компанія. Тел.: 098322-4386, 099-471-4431.
ІНСПЕКТОРА ПО ВЕНТИЛЯЦІЇ запрошуємо для роботи в розвиваючій компанії «Укрспецпроектсервіс». Обстеження вентиляції та
димоходів. Можна без ДР, з навчанням. Вік бажано 22-50 років. З/п 12500-20000 грн. Гнучкий
ГР: вт-сб, з 13.00 до 19.30. Київ, Повітрофлотський, 72 (Севастопольська пл.)Тел. 066-8501710.
КОНТРОЛЕР РЕА (оптичний контроль SMT-монтажа). Від 15000 грн. Кіото, 25. Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050-366-8710.

КОЧЕГАР (сезонна робота) в мережу бізнес-центрів. З/п 11000 грн. ГР: 5/2 (денна зміна). Локації:
ст.м «Дорогожичі», ст.м «Васильківська». Офіційне працевлаштування, оплачувана відпустка,
лікарняні. З/п 2 рази на місяць/премії. Тел. 067286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.
МАЙСТЕР по обробці штучного акрилового каменя (Corian, Staron, Montelli, Tristone)
та штучного кварцевого каменя (Vicostone,
Caesarstone, Silestone, Hanstone). ДР від 1 року.
м.Вишневе (Київська обл.) З/п 30000-50000
грн. Тел. 067-464-6395, Віталій.
МАЛЯР ПО МЕТАЛУ в компанію художня ковка. ДР
щонайменше 5 років. ГР: 8.00-18.00, сб, нд - вихідні. Ст.м «Бориспільська». З/п 12000-15000 грн. Тел.
067-759-0119.
МАШИНІСТ ЕКСКАВАТОРА. З/п за результатами
співбесіди. Офіційне оформлення. Надаємо житло.
Робота на Південній Борщагівці, вул. Миру, 21. Тел.:
050-388-5965, Олександр, 050-029-2535, Владислав, 063-233-2532, Артем.
МЕХАНІК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІОНУВАННЯ в мережу бізнес-центрів. З/п: 1500021000 грн (в залежності від об’єкта). ГР: 5/2 (8 годин зміна). ст.м «Васильківська», ст.м «Святошин».
Офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку,
лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. Тел. 067-2863010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.
МОНТАЖНИК РЕА. Бажано ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п
від 18000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050-366-8710.
МОНТАЖНИК СПОК (алюмінієві вікна, перегородки, двері, фасадні системи). Уміння читати складальні креслення, ДР з електроінструментом. Місце роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: залежить
від об’єктів. Офіційне оформлення. З/п від 20000
грн. Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, 044-4064093.
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МОНТЕРИ КОЛІЇ-ДОРОЖНІ РОБІТНИКИ. ДР
не обов’язковий. Іногороднім надається житло.
З/п 15000-20000 грн. ТОВ «Рембудтранс». Тел.:
067-955-5924, 050-383-2870.

САНТЕХНІК. Вахтовий метод, 8.00-17.00. З/п
стабільна, достойна. Клуб «5 елемент». Адреса:
вул. Електриків, 29-А. Тел. 067-555-1264, e-mail:
Hr@5el.com.ua

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК
(електромонтаж,
збірка паркувального обладнання). Кіото, 25.
Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050366-8710.

ОБРОБЛЮВАЧ ДЕТАЛЕЙ. Без досвіду роботи. «Герольдмайстер» - виробництво нагородно-сувенірних
виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. Бориспільська, 17.

САНТЕХНІКА запрошує cучасний готель «Mercure
Kyiv Congress Hotel». Офіційне працевлаштування.
Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859,
відділ персоналу.

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК алюмінієвих конструкцій. З/п від 25000 грн. Без шкідливих звичок, відповідальність та сумлінність в роботі. Повний робочий день. Офіційне працевлаштування. б-р Вацлава
Гавела, 16, ст.м «Берестейська»; вул. О.Матросова,
31, ст.м «Дружби Народів». Тел. 066-845-3802.

ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ З ЧПУ
заводу Євроформат. Виробництво ліфтового обладнання. З/п 18000 грн. Своєчасні стабільні виплати
+ премії. Можлива строкова зайнятість. Комфортні
умови праці. Смачні обіди. Надаємо спецодяг. Змінний ГР (потижнево). Житло не надається. вул. Куренівська, 21-А. Тел.: (044) 494-3535, 067-334-7498.
ОПЕРАТОР НА ЕКСКАВАТОР JCB 3CX. 5 км від
Києва, с.Святопетрівське. Офіційне працевлаштування, надаємо житло за потреби. ДР обов’язково.
Тел. 067-408-2525 з 10.00 до 19.00.
ОПЕРАТОР ЧПУ (фрезерувально-гравірувальний
верстат Вольтер). ДР на будь-якому ЧПУ-верстаті або
відповідна освіта (можемо довчити на верстат). Місце роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка,
8.00-17.00. Офіційне оформлення. З/п 12000-18000
грн. Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, 044-406-4093.
ПАРКЕТНИКИ-ШЛІФУВАЛЬНИКИ.
Досвід
роботи не обов’язково, навчаємо. З/п 20000
грн. Тел.: 050-462-0554, 096-562-0554, Ігор.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висока. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.
РІЗАЛЬНИК на розкрійно-фрезерувальний вертикальний верстат Штрибих. Місце роботи: Київ,
Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 10.00-19.00.
Обов’язково ДР на розкрійному верстаті (вертикальний або горизонтальний). З/п 16000-19000 грн.
Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, (044) 406-4093.
РІЗАЛЬНИК алюмінієвого профіля (дискова, торцовочна пила Ощелик). ДР на відрізному верстаті. Місце роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка,
10.00-19.00. Офіційне оформлення. З/п від 15000 грн.
Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, 044-406-4093.

СКЛАДАЛЬНИК електрощитового обладнання. З/п від 18000 грн. Тел. 067-290-3105.
СКЛАДАЛЬНИКІВ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАС запрошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п відрядно-преміальна. Холостякам
- сприяння в поселенні. Робота в м. Боярка, вул.
Соборності, 36 (синя прохідна). Тел.: (044) 4063626, 050-386-8659.
СЛЮСАР З МЕХАНОСКЛАДАЛЬНИХ РОБІТ.
Можна без досвіду роботи. «Герольдмайстер» виробництво нагородно-сувенірних виробів. Тел.
(044) 465-6225, вул. Бориспільська, 17.
СЛЮСАР потрібен на постійну роботу. ДР на виробництві не менше 5 років, бажано вік до 60 років, без ШЗ.
Проживанням та харчуванням забезпечуємо. Офіційне оформлення. З/п від 17000 грн. Київ, р-н Феофанія.
Тел.: 096-457-5552, 050-607-9401, Валентина.
СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК потрібен на постійну роботу в ТЦ «Лівобережний». З/п регулярна, 2 рази на
місяць. Працевлаштування офіційне . ГР: тиждень
через тиждень, соцпакет. Спецодягом та інструментом забезпечуємо. Звертатися в адміністрацію
ТЦ або за тел. 096-143-7726.
СЛЮСАР-САНТЕХНІК каналізаційних мереж потрібен компанії «Екотехтранс». Вік бажано 20-40
років. Можливо без ДР. Ставка від 20000 грн. Тел.
073-230-3232.
СЛЮСАР-САНТЕХНІК. З/п від 12500 грн/міс.
Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Академмістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне,
р-н Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-0315245, Олена Олександрівна.

СЛЮСАРЯ-СКЛАДАЛЬНИКА металоконструкцій
запрошує на роботу рекламно-виробнича компанія. Тел.: 098-322-4386, 099-471-4431.
СПЕЦІАЛІСТА ПО ВЕНТИЛЯЦІЇ І ДИМОХОДАМ
запрошуємо для роботи в розвиваючій компанії
«Укрспецпроектсервіс». Діагностика, чистка, монтаж вентиляції і димоходів. Посвідчення водія кат.
«В» з досвідом роботи. З/п 15000-27000 грн. Пн-пт,
з 9.00 до 18.00. Київ, Повітрофлотський, 72 (Севастопольська пл.) Тел. 066-850-1710.
ТЕХНІК потрібен на постійну роботу. Вимоги: технічно грамотний. Обов’язки: виконання різних задач по ремонту і обслуговуванню кіосків та зупинкових комплексів. Умови роботи: робота по всьому
місту Києву, проїзд оплачується. З/п 14000 грн.
Тел. 095-786-8193, Микола.
ТОКАРЯ запрошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п відрядно-преміальна. Холостякам - сприяння в поселенні. Робота в м.
Боярка, вул. Соборності, 36 (синя прохідна). Тел.:
(044) 406-3626, 050-386-8659.
ТРАКТОРИСТ-БУЛЬДОЗЕРИСТ ДТ 75, МТЗ-82 на
постійну роботу. Досвід роботи. Без шкідливих звичок. Київ. Тел.: 068-228-0082, 044-228-0082.
ТРАКТОРИСТИ на МТЗ, ЮМЗ, Bobcat , LOVOL. З/п
від 12000 грн. Надаємо житло. Голосіївський р-н.
Тел.: 099-558-2570, 068-330-4475.
ЧЕРГОВИЙ ЕЛЕКТРИК потрібен в адміністративний будинок, вул. Дружківська, 10. Тел.: 095-2320206, 095-232-0305, 093-012-1450, (044) 400-1355.
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ВІЙСЬКОВІ У ВІДСТАВЦІ!!! потрібні для адміністративної роботи в офісі. Робочий тиждень:
5/2 (гнучний графік). Гарантований дохід. Локація
офісу центр. Без вікових обмежень. Тел.: 063-1986343, вайбер, 095-341-8589.

ОХОРОННИКИ для роботи на автостоянці. Район
Оболонь, ст.м «Мінська». Охайний і чистий вигляд,
з досвідом роботи в охороні, без шкідливих звичок,
порядність. Підтримка порядку та режиму на автостоянці. ГР: 1/2. Тел. 098-579-9088.

КОНСЬЄРЖ. Не важка робота в приміщенні. Р-н
ст.м «Вокзальна». ГР: вахта, тиждень/тиждень. З/п
та аванс своєчасно! Тел. 066-160-5933.

ОХОРОННИКИ на металобазу. м.Київ, промислова
зона в районі ст.м «Видубичі». ГР: 2/4. З/п 60008000 грн на місяць. Можливий підробіток. Розвозка
від ст.м «Видубичі». Тел. 067-238-4135.

ОХОРОНЕЦЬ для обслуговування багатоквартирного житлового будинку в Києві. Вахта 15 днів. Тел.
050-960-6586.
ОХОРОННИК в ТРК. З/п 10000-13000 грн. Тел.
098-181-7811.
ОХОРОННИК потрібен на роботу в магазин одягу. Бажано вік до 50 років. ГР: 3/3. Район Виноградар, пр-т
Свободи, 26-А. Звертатися за тел. 067-495-1909.
ОХОРОННИК потрібен ТОВ «Столичний берег».
ГР: 2/4 зміни. Офіційне працевлаштування. З/п 750
грн/зміна. Поруч ст.м «Лівобережна». Тел. 067-2094843.
ОХОРОННИК
транспортному
підприємству.
Графік: доба/дві. З/п 600 грн/зміна. Тел. 067-6000161.

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

ОХОРОНЦІ в магазини брендового одягу. Графік
денний: 2/2, 10.00-22.00. З/п: 700-850 грн/день +
премії. «Top Guard security». Забезпечення житлом.
Тел.: 097-578-1133, 073-578-1133, 095-578-1133.
РОБОТА В ОХОРОНІ. Офіс, склад. Різні графіки.
Стабільна оплата. Тел. 050-837-4652.

ОХОРОННИКИ потрiбнi. Режим роботи: деннi змiни (ст.м «Почайна»), вахта (смт Бортничi). Бажано
пенсiйного вiку. З/п при спiвбесiдi. Тел.: 095-4917573, 063-590-5432.
ОХОРОННИКИ 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.

ОХОРОННИК. Бажано 55-62 років, відповідальний, без шкідливих звичок. Офіційне працевлаштування. З/п 8000 грн. Р-н Севастопольської пл. Тел.
067-403-7815.

ОХОРОННИКІВ запрошує на роботу ГК «Охорона». ГР: 1/2, 1/3, 2/4, денний, нічний. Вахта
(оплата після вахти). Забезпечення форменим
одягом. Об’єкти по Києву та області. Тел.: 067825-4605, 050-061-6700, (044) 500-7347, Олег
Федорович.

ОХОРОННИК. ГР: 1,5 доби/2,5 доби та денні. З/п
750-800 грн/доба, 375 грн/день. Тел.: 067-4089464, 095-868-0778.

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

ОХОРОННИКА запрошує на роботу ТОВ «ТД
«Київхліб». З/п 9000 грн. Офіційне працевлаштування. Вул. Костянтинівська, 64. Тел.: (044) 3544037, 050-409-6567, 050-720-0243.

ОХОРОНЦІ в магазини брендового одягу. Вахта
(денний): 7/7, 10.00-22.00. З/п: 700-850 грн/день +
премії. «Top Guard security». Забезпечення житлом.
Тел.: 097-578-1133, 073-578-1133, 095-578-1133.
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ВОДІЙ на «Мерседес Атего» 18 палет. Палетна
доставка товару з РЦ «Новус». Акуратний водій.
Знання специфіки на рефрижераторі. Їздимо під
пломбою. Проживанння бажано м. Бровари або
найближчі р-ни. З/п 27000-33000 грн. Тел. 096763-0000.
ВОДІЙ на своєму автомобілі потрібен в офіс на Печерську. Вимоги: автомобіль не старший 2010 року
випуску, знання доріг Києва, досвід роботи на аналогічній посаді. ГР: ср-нд. З/п 19000 грн. Тел. 067232-2787, Олена.
ВОДІЙ потрібен на авто компанії на постійну роботу в компанію «Давай Переїдем» (сфера вантажоперевезень). З/п від 20000 до 30000 грн. Знання
міста, ДР, баж. від 25 до 60 років. Правий і Лівий
береги. Тел.: 063-580-6060, 067-580-6060.

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.
ВОДІЇ кат. «В», «С» (до 3,5 т) та кат. «С», «Е» (до
15 т). З/п ставка 25000 грн. Офіційне оформлення. Надаємо житло. Робота на Південній Борщагівці, вул. Миру, 21. Тел.: 050-388-5965, Олександр, 050-029-2535, Владислав, 063-233-2532,
Артем.
ВОДІЇ кат. «Е». Ст.м «Видубичі». З/п 1900025000 грн. Тел.: 067-401-9629, 067-505-2541.
ВОДІЇ на «Газель». З/п 15000-20000 грн (відрядна).
Перевезення вікон, профіля. Водій не вантажник.
Баж. 25-55 років, ДР та знання Києва. Обслуговування тільки на СТО. Тел.: 067-468-8511, 066-9865417
ВОДІЇ КАТ. «Д» для роботи на маршрутах Києва.
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-6000161, 066-521-5397.
ВОДІЇ СМІТТЄВОЗІВ. З/п ставка 25000 грн. Офіційне оформлення. Надаємо житло. Робота на
Південній Борщагівці, вул. Миру, 21. Тел.: 050-3885965, Олександр, 050-029-2535, Владислав, 063233-2532, Артем.
ВОДІЇ кат. «В, С» на ЗІЛ-самоскид та Газель (вантажоперевезення по м. Київ). З/п від 15000 грн.
Голосіївський р-н, Теремки. Тел.: 068-330-4485,
099-558-2570.
ВОДІЇ кат. «Е». З/п від 40000 грн та вище. ДР. Перевезення сільгосптехніки та негабаритних вантажів
по Україні. Можлива вахта. Тел.: 099-204-3999,
098-799-8999.
ВОДІЇ кат. «С», «Е» на нові авто SCANIA, MERCEDES.
У нас: з/п від 24000 грн. Офіційне працевлаштування. ГР: 15/15. Гуртожиток. Тел. 095-760-0126.
ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ на тягач Renault. ДР від 2
років, кат «С, Е». Наявність закордонного паспорта,
медичної довідки. Відрядження за кордон. Офіційне оформлення. З/п від 30000 грн. Тел.: 050-3580689, Андрій; 067-547-5326, Ярослав.

ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність
10 т. Відрядження по Україні. Можливий вахтовий метод роботи. Житлом забезпечуємо. Офіційне працевлаштування. З/п 30000 грн. Тел.
096-669-7156.
ВОДІЙ на самоскид МАЗ. ДР від 2 років, чесність,
порядність, без шкідливих звичок. Повна зайнятість. Своєчасна виплата з/п. Офіс знаходиться:
орієнтир - Жулянський міст, відмінна транспортна
розв’язка. Тел. 067-787-5620, Костянтин.
ВОДІЙ потрібен на вантажний автомобіль МВ-815
для роботи по місту і Україні. Вимоги: вік бажано
до 55 років, ДР від 5 років, проживання в Києві, без
шкідливих звичок. З/п від 17000 грн. Тел.: 067-2472450, Ольга Василівна, 067-440-4095, Сергій Васильович.
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 з кат. «D» на автобус Богдан. Висока
оплата праці. Для іногородніх гуртожиток. Робота по маршрутам Києва. З/п від 20000 грн в
місяць. Тел. 098-669-0884.
ВОДІЙ кат. «В, С». З/п від 15000 грн. Без шкідливих
звичок. Р-н роботи: Лівий берег, м.Київ. Можливе
надання житла. Тел.: 067-534-0202, 050-310-9830.
ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 30000
грн. Тел. 050-352-2552.
ВОДІЙ на MAN, DAF - 10-15 т (маніпулятор ).
Оплата праці завжди вчасно та достойна! Від
25000 грн (договірна). Баж. чол. до 50 років,
без шкідливих звичок, відповідальний. Знання
Києва, підтримка авто в робочому стані. Офіційне працевлаштування. Можливість житла. Тел.:
067-242-0708, 097-020-4327, Наталія.

ВОДІЙ-ДАЛЕКОБІЙНИК кат. «Е» на ДАФ 105 Євро
5 напівпричіп-штора на постійну роботу потрібен
підприємству. З/п договірна, 15 % від фрахту (2,50
грн/км.). Робота по Україні. База в Києві, вул. Жмеринська. Працевлаштування офіційне. Тел.: 067230-9040, 068-175-1717.
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР КАТ. «С». Баж. до 45
р. Доставка продуктів харчування по Києву та
області. ГР: з 4.00 ранку до виконання роботи.
З/п: 20000 грн. 4 вих./міс. МР: вул. М. Василенка, 2, ст.м «Берестейська». Тел. 067-522-6140.
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР зі своїм автомобілем типу
Renault Trafic (повний день), 800-1000 кг. Замовлення (замки) по Києву. Водійський стаж від 10
років. З/п: 29000 грн + паливо (ТО і ремонт за свій
рахунок). Тел. 067-701-3044.
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР терміново потрібен. Доставка товару по торговим мережам. З/п від 15000
грн. Тел. 098-617-2417.
ВОДІЙ-КУР’ЄР на авто ПікАП в кур’єрську компанію для доставки конвертів, посилок. ГР: пн-пт, з
9/00 до 18.00 (+/- год.), працевлаштування. З/п від
11000-14000 грн. Тел. 093-778-0140 + viber.
ВОДІЙ-КУР’ЄР з власним авто в кур’єрську компанію для доставки документів, пошти. ГР: пн-пт, з
9.00 до 18.00 (+/- год), працевлаштування. З/п від
16000-20000 грн. Тел. 093-778-0140 + viber.
ВОДІЙ-МІЖНАРОДНИК з досвідом роботи на
Європу. Автомобілі Е5, Е6. З/п без затримок.
Тел. 067-445-7750.
ВОДІЯ на вантажне авто запрошує торгово-виробнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР змінний: 6-денка, сб - короткий день. Наявність актуального військового квитка обов’язкова. Офіційне
оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035.
ВОДІЯ зі своїм авто вантажопідйомністю від 0,6 до
2,2 тон запрошує «ІДС АКВА СЕРВІС». З/п від 34000
грн + паливо. Тел.: 067-217-6697, 067-240-1418,
067-321-9695.

ВОДІЙ MAN, вантажопідйомність 10 т. Робота
по м.Києву. Офіційне працевлаштування. З/п
1000-1500 грн за добу. Тел 096-669-7156.
ВОДІЙ кат. «С» по Україні. Відрядження. ДР по
дальнобою. Авто іноземного виробництва. Тел.:
098-151-7788, Юрій, 098-151-7798, Сергій (з 9.00
до 18.00).
ВОДІЙ на ВАЗ-2107 в компанію художня ковка. ДР
щонайменше 5 років. ГР: 8.00-17.00, сб, нд - вихідні. Бортничі. З/п 10000 грн. Тел. 067-759-0119.
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АВТОСЕРВІС
АВТОМЕХАНІКІВ запрошуємо на постійну роботу. ГР: пн-пт, з 9.00-19.00, сб-нд вихідні. Спецодяг,
інструмент, обладнання. Офіційне працевлаштування. З/п відсотки від виробітку 50/50. Виплати
вчасні, кожної п’ятниці. Київ, вул. Волинська 66-А
(Солом’янський р-н). Житла не надаємо. Тел. 067902-3400, Олександр.

МАЙСТЕР З ПЕРЕТЯЖКИ МЕБЛІВ ТА ВСТАНОВЛЕННЯ АВТОЧОХЛІВ. МР: Печерськ. З/п відрядна. Тел: 067-503-6590, 063-692-5122.

АВТОСЛЮСАР з досвідом роботи з вантажними
автомобілями потрiбен на роботу. Тел. 096-4556668.

ХОДОВИКІВ запрошуємо на постійну роботу. ГР:
пн-пт, з 9.00-19.00, сб-нд вихідні. Спецодяг, інструмент, обладнання. Офіційне працевлаштування.
З/п відсотки від виробітку 50/50. Виплати вчасні,
кожної п’ятниці. Київ, вул. Волинська, 66-А (Солом’янський р-н). Житла не надаємо. Тел. 067-9023400, Олександр.

ЗВАРЮВАЛЬНИК-РИХТУВАЛЬНИК з ДР (навички маляра). З/п 1500 грн./день. Житло надаємо.
Тел.: 066-521-5397, 067-600-0161.

МЕХАНІК в транспортне підприємство. ГР:
доба/дві. З/п 1500 грн/зміна. Тел. 067-6000161.

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ. Денні/нічні зміни
(Оболонь, Вишгород). Середня з/п 16000 грн.
ГР: 3/3 по 12 годин. Офіційне працевлаштування. Безкоштовне харчування та форма. Тел.
050-415-8013.
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
CТІКЕРУВАЛЬНИЦЯ декоративної косметики. З/п
на перші 2 тижні 300 грн/зміна. Далі від виробітку (500 грн/зміна). Виплати щоп’ятниці. ГР: понеділок-п’ятниця, 09.00-18.00. Тел. 098-550-9172,
Олексій.
ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п від 14000 грн. 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.
КОМІРНИК заводу Євроформат. Виробництво ліфтового обладнання. Своєчасні стабільні виплати +
премії. Можлива строкова зайнятість. Комфортні умови праці. Смачні обіди. Надаємо спецодяг.
Змінний ГР (потижнево). Житло не надається. вул.
Куренівська, 21-А. Тел.: (044) 494-3535, 067-3347498.

КОМІРНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад косметики. Прийом-відбір товару згідно накладних,
вантажно-розвантажувальні роботи. Проживання
бажано на Лівому березі, бажано Харківський масив. Пунктуальність, акуратність в роботі. Без ШЗ.
Вік баж. 25-50 років. Можливо працевлаштування
студентів. ГР: 5/2, з 9.00 до 18.00. Тел 095-2730927.

ПАКУВАЛЬНИКИ. Подільський р-н. З/п від 10000
грн/місяць, виплата щотижнева. Надаємо безкоштовне житло. Тел: 063-642-5069, 099-526-8836,
068-589-1763.
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.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висока. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ТОВАРУ. Баж. до 45
років. Збір товару по завантажувальним накладним. ГР: з 4.00-12.00. З/п: 16000 грн. 2 плаваючі вихідні у місяць. МР: вул. М. Василенка, 2,
ст.м «Берестейська». Тел. 067-522-6140.

РОБІТНИКИ СКЛАДУ на комплектовку, відвантаження або пакування. З/п 15000-17000 грн. Надаємо житло. Також запрошуємо студентів на індивідуальний графік. Р-н ст.м «Бориспільська». Тел.:
063-483-3838, 067-828-3817.

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Склад РЕА, комплектувати замовлення згідно з накладною. Кіото, 25.
Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050366-8710.

СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, милиці і т.п.) З/п 13000 грн. Можливість надання житла.
Робота в р-ні аеропорту «Жуляни». Тел.: 063-4833838, 097-144-7700.
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СПІВРОБІТНИК СКЛАДУ в кур’єрську компанію
для оброблення пошти, конвертів. Графік позмінний: пн-сб, з 8.00 до 17.00 або 12.00-21.00. З/п від
8000-12000 грн (ставка + години). Тел. 093-7780140 + viber.
УКЛАДАЛЬНИКА-ПАКУВАЛЬНИКА запрошує на
роботу ТОВ «Київхліб». Розвозка з Київської області
до місця роботи. Офіційне працевлаштування, всі
соцгарантії. Управління персоналом: вул. Межигірська, 83. Тел.: (044) 206-7599, 095-276-5025, 050018-1644, 050-685-7771, 050-950-3505.
ФАСУВАЛЬНИКИ на виробництво в «Саркара-Груп» (фасовка сипучих продуктів (цукор,
крупи). З/п від 12000 грн. Фасування сипучих
продуктів, робота на напівавтоматичних та автоматичних лініях виробництва. Офіційне працевлаштування, безкоштовне харчування та спецодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволителів,
5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00 до
17.00.
КОМІРНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад косметики. Прийом-відбір товару згідно накладних,
вантажно-розвантажувальні роботи. Проживання
бажано на Лівому березі, бажано Харківський масив. Пунктуальність, акуратність в роботі. Без ШЗ.
Вік баж. 25-50 років. Можливо працевлаштування
студентів. ГР: 5/2, з 9.00 до 18.00. Тел 095-2730927.

ВАНТАЖНИК на кондитерське підприємство. З/п
від 20500 грн. Оболонський район, ст.м «Почайна».
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.
ВАНТАЖНИК (різнороб). Можливий вахтовий
метод роботи. Надаємо гуртожиток. З/п 26000
грн/міс. Тел. 096-669-7156.
ВАНТАЖНИК. З/п від 12000 грн. Позмінний графік.
«ІДС АКВА СЕРВІС» запрошує на роботу. Тел.: 067217-6697, 067-240-1418, 067-321-9695.
ВАНТАЖНИК з досвідом роботи на навантажувачі терміново потрібен підприємству. Р-н аеропорту «Жуляни». Тел. 067-250-1335, Микола.
ВАНТАЖНИКА запрошує на роботу провідне фармацевтичне підприємство в зв’язку з розширенням. Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування.
Гідну та стабільну оплату праці. Позмінний графік
роботи. м.Київ, Куренівка. Тел.: (044) 461-0336,
098-978-1267, 093-454-3965.
ВАНТАЖНИКА
запрошує
торгово-виробнича
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР змінний:
6-денка, сб - короткий день. Наявність актуального
військового квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035.
ВАНТАЖНИКИ в «МегаМаркет», вул. Антоновича,
50. Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий
одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п.
Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.
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ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ
ВАНТАЖНИКИ на виробництво. Дарницький р-н. З/п 18000-19000 грн. Тел. 073-8652929.
ВАНТАЖНИКИ на постійну роботу. Тел.: 096-2925919, 063-795-9598.
ВАНТАЖНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий розрахунок. Тел. 096-110-0320.

ВАНТАЖНИКИ. Подільський р-н. З/п від 10000 на
місяць, виплата щотижнева. Надаємо безкоштовне
житло. Тел: 063-642-5069, 099-526-8836, 068-5891763.
ВАНТАЖНИКИ на виробництво. З/п від 14000 грн.
Офіційне працевлаштування, безкоштовне харчування та спецодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т
Визволителів, 5. Тел.: (044) 591-1361, 067-1169331, з 9.00 до 17.00.
ВАНТАЖНИКИ терміново потрібні на склад. Р-н
ДВРЗ, вул. Вільнюська, 33. Тел. 095-319-5273,
Дмитро.
ВАНТАЖНИКИ. З/п від 14000 грн. Без шкідливих
звичок. Склад продуктів харчування, ст.м «Лісова».
Можливо надання житла. Тел.: 067-534-0202, 050310-9830.
ВАНТАЖНИКИ. Район Борщагівки. З/п 70 грн/год.
Тел. 050-828-7334.
ВАНТАЖНИКІВ (баж. чоловіків від 18 років) запрошуємо на постійну роботу. З/п 16000 грн.
Святошинський район. Надаємо житло на територiї підприємства. Тел.: 050-382-8002, Олег
Миколайович, 095-741-4040, Олександр Миколайович.
ВАНТАЖНИКІВ запрошуємо на роботу. ГР: 7/7. З/п
від 9000 грн. Адреси: ст.м «Нивки», пр-т Перемоги,
67, тел.: 067-449-2631, 067-449-2613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 067-449-2613, 067449-2631; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А,
тел. 067-342-5756.
ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п 1200016000 грн. Що ми пропонуємо: стабільну з/п, офіційне працевлаштування, соціальний пакет, кар’єрний ріст. ГР: 2/2, 5/2, 4/3, 1/3. Тел.: 063-528-2149,
095-274-9106.
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ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висока. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.
РІЗНОРОБ в банний комплекс «Лісна хижина».
Прибирання і топка бань, дрібні ремонти. ГР: 6/2.
Житло. З/п 15000 грн. Тел. 050-311-4345.
РІЗНОРОБ. ГР: 3/3 з 7.00 до 23.00. З/п стабільна,
достойна. Клуб «5 елемент». Адреса: вул. Електриків, 29-А. Тел. 067-555-1264, e-mail: Hr@5el.
com.ua
РІЗНОРОБОЧИЙ на виробництво та склад.
З/п від 15000 грн. Без шкідливих звичок, відповідальність та сумлінність в роботі. Повний
робочий день. Офіційне працевлаштування. б-р
Вацлава Гавела, 16, ст.м «Берестейська»; вул.
О.Матросова, 31, ст.м «Дружби Народів». Тел.
066-845-3802.
РІЗНОРОБОЧИЙ. З/п 12000-16000 грн. Що ми
пропонуємо: стабільну з/п, офіційне працевлаштування, соціальний пакет, кар’єрний ріст. ГР:
2/2, 5/2, 4/3, 1/3. Тел.: 063-528-2149, 095-2749106.
РІЗНОРОБОЧІ. «Герольдмайстер» - виробництво
нагородно-сувенірних виробів. Тел. (044) 4656225, вул. Бориспільська, 17.
РІЗНОРОБОЧОГО-ВАНТАЖНИКА запрошує на
роботу виробництво рекламно-виробнича. Тел.:
098-322-4386, 099-471-4431.
СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, милиці і т.п.) З/п 13000 грн. Можливість надання житла.
Робота в р-ні аеропорту «Жуляни». Тел. 063-4833838, 097-144-7700.
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СФЕРА ПОСЛУГ

ДВІРНИК в м. Гостомель на постійну роботу потрібен іноземному підприємству. Офіційне працевлаштування, соцпакет, обіди, комфортні умови
роботи. З/п 9000 грн у місяць. Прийом на роботу за
підсумками співбесіди. Телефонувати: пн-пт. Тел.
067-500-6075.
ДВІРНИК заводу Євроформат. Виробництво ліфтового обладнання. З/п 13000 грн. Своєчасні
стабільні виплати + премії. Можлива строкова зайнятість. Комфортні умови праці. Смачні обіди. Надаємо спецодяг. Змінний ГР (потижнево). Житло не
надається. вул. Куренівська, 21-А. Тел.: (044) 4943535, 067-334-7498.
ДВІРНИК (прибирання території) в мережу бізнес-центрів. З/п 13500 грн. ГР: 5/2 (8 годин зміна).
Оплата понаднормових. Локація: ст.м «Васильківська». Офіційне працевлаштування, оплачувана
відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на місяць/премії.
Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.
ДВІРНИК в «Автомобільний центр Київ», ст.м «Почайна». ГР: 2/2, з 7.00 до 19.00. Офіційне працевлаштування. З/п 8000 грн. Тел.: 093-882-3305, 067550-4018.
ДВІРНИК для обслуговування багатоквартирного житлового будинку в Києві. На повний робочий
день. Офіційне працевлаштування. Телефонуйте за
тел. 050-960-6586.
ДВІРНИК. ГР: 7/7 (сб та нд - вихідні), з 7.00 до
16.00. З/п 4100 грн./міс(чистими на руки). Є безкоштовні обіди. Місце знаходження: Голосіївський
р-н, вул. Козацька. Тел. 063-628-5334.
ДВІРНИКИ в житловий комплекс в Солом’янському р-ні. 5-денка. Офіційне працевлаштування,
повний соцпакет. Допускається проживання. Тел.:
(044) 248-2002, 067-219-4341, 050-419-2122,
e-mail: jeo@nest.com.ua
ДВІРНИКИ. Вахтовий метод, тиждень/тиждень. Допомагаємо з пошуком житла. Можливі
графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові. Робота в різних районах Києва. Своєчасна виплата з/п, 8800-16600 грн, 2 рази на місяць. Тел.:
093-291-2273, 067-402-1393, 063-546-2964,
067-245-6804.
ДВІРНИКИ. З/п 350-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079,
063-391-3747.
ДВІРНИКИ. З/п від 7500 грн/міс. Повна зайнятість.
Офіційно. Терміново! ст.м «Академмістечко»,
«Деміївська», «Теремки», смт Гатне, р-н Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена
Олександрівна.
КОНСЬЄРЖ терміново потрібен на обслуговування житлового комплексу у м. Києві. Голосіївський район. З/п по домовленості. Тел. 096-4459500.

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1279)
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СФЕРА ПОСЛУГ
МАШИНІСТА КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК запрошує на роботу провідне фармацевтичне підприємство в зв’язку з розширенням. Ми пропонуємо:
офіційне працевлаштування. Гідну та стабільну оплату праці. Позмінний графік роботи. м. Київ, Куренівка.
Тел.: (044) 461-0336, 098-978-1267, 093-454-3965.
ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Вахтовий метод, тиждень/тиждень. Допомагаємо з пошуком житла. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні,
нічні або добові. Робота в різних районах Києва.
Своєчасна виплата з/п, 8800-16600 грн, 2 рази на
місяць. Тел.: 093-291-2273, 067-402-1393, 063546-2964, 067-245-6804.
ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п
350-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.
ПОКОЇВОК запрошує cучасний готель «Mercure
Kyiv Congress Hotel». Офіційне працевлаштування.
Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859,
відділ персоналу.
ПРИБИРАЛЬНИК (-ЦЯ) потрібні в ОСББ «Лада» на
вул. Ахматової, 16-Б. Офіційне працевлаштування.
Гнучкий графік роботи. Деталі за тел. 067-270-0025.
ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ З/п від 6500 грн/міс.
Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Академмістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне,
р-н Позняки, Солом’янський р-н. Тел. 063-0315245, Олена Олександрівна.
ПРИБИРАЛЬНИК в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована
з/п. Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 096-8749265.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п
350-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ запрошує на роботу кулінарний дім «ІБІС». ГР: 3/3. м.Київ, бул. Лесі Українки,
20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне працевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 067-1941744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 9.0018.00).
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (службові приміщення) потрібна в мережу бізнес-центрів. З/п 11600 грн. ГР: 5/2
(8 годин зміна). Локація: ст.м. «Васильківська», ст.м
«Почайна» або ст.м «Видубичі». Оплачувана відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на місяць/премії. Тел.
067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в офіс (ранок). ГР: пн-пт, з 7.00
до 10.00. З/п 4500 грн./міс (чистими на руки). Місце знаходження: Шевченківський р-н, вул. Саксаганського. Тел. 063-628-5334.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в офісний центр. ГР: з 7.00 до
16.00, обідня перерва - 1 година. Обов’язки: прибирання загальних зон офісного центру (зранку),
підтримання чистоти протягом дня. З/п 9000 грн.
Офіційне працевлаштування. Випробувальний термін - 1 місяць. Адреса: ст.м «Дорогожичі», вул. Сім’ї
Хохлових, 15. Бізнес-центр «Кронос». Тел.: 073400-5578, Наталія, office@kronos.net.ua
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ виробничих приміщень заводу
Євроформат. Виробництво ліфтового обладнання.
З/п 7500 грн. Своєчасні стабільні виплати + премії.
Можлива строкова зайнятість. Комфортні умови
праці. Смачні обіди. Надаємо спецодяг. Змінний ГР
(потижнево). Житло не надається. вул. Куренівська,
21-А. Тел.: (044) 494-3535, 067-334-7498.

ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ (Столичне шосе)
запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR. Тел. 067504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів вашого
оператора).

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на пiдприємство. ГР: пн-пт,
7.00-14.00, 14.00-21.00. З/п 11000 грн./міс (чистими на руки). Обов’язково із вакциною (2 дози). Місцезнаходження: Подільський р-н, вул. Кирилівська.
Тел. 063-628-5334.

ПРИБИРАЛЬНИКИ (-ЦІ) в супермаркети і гіпермаркети з 8.00 до 20.00, з 20.00 до 8.00, з 7.00 до
19.00. Позмінний: 2/2, 3/3, 5/2, 7/7, подобовий:
1/2, 1/3. З/п від 9000 грн, підробіток (350-4000
грн./зм.). Тел. 098-588-6254.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрiбна в бiзнес центр на
Лук’янiвцi. З/п 12500 грн/мiсяць. ГР: пн-пт, з 10.00
до 17.00. Офiцiйне працевлаштування. Обов’язкова вакцинацiя. Тел. 097-669-0564, Володимир.

ПРИБИРАЛЬНИКИ в офіс (не велика площа прибирання). ГР: доба/дві. З/п 6500-6700 грн/міс. Наявність сертифіката про вакцинацію. Р-н Столичного шосе (вул. Новопирогівська). Тел. 098-101-8434.
ПРИБИРАЛЬНИКИ приміщень та зовнішніх
територій. Ч/ж. ГР різні. МР: р-н Дарницької
площі; Мінський масив (Оболонський р-н). З/п
договірна. Тел.: 098-427-3904, 063-717-1479.
ПРИБИРАЛЬНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий
розрахунок. Тел. 096-110-0320.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ в офіс (не велика площа прибирання). ГР: доба/дві. З/п 6500-6700 грн/міс. Наявність сертифіката про вакцинацію. Р-н Столичного шосе (вул. Новопирогівська). Тел. 098-101-8434.

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна. З/п 12000 грн/місяць. ГР: 2 через 2, з 9.00 до 20.00. Вік бажано до
60 років. Офіційне оформлення. Своєчасна оплата
праці. Обов’язкова вакцинація. Тел. 068-289-2134,
Вова.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в кондитерський цех. З/п висока. Троєщина. Тел. 067-369-1158.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ГР: 3/3, 5/5. З/п від 8300 до
10500 грн/15 змін. Тел.: 066-932-1922, 050-5376488, 063-810-8609, 098-285-8520.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна для прибирання в
спортивному комплексі. ГР: нічні зміни 3/3 дні з
19.00 до 07.00. Офіційне оформлення. Біля ст.м
«Вокзальна». Тел. 097-325-3959.

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. Щербаківського, 58, відділ персоналу.
Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування,
можливість додаткового заробітку. Допомагаємо
з житлом. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098570-4120.
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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
БАНДЕРОЛЬНИК. З/п 12000-16000 грн. Що ми
пропонуємо: стабільну з/п, офіційне працевлаштування, соціальний пакет, кар’єрний ріст. ГР: 2/2,
5/2, 4/3, 1/3. Тел.: 063-528-2149, 095-274-9106.
ВТРАЧЕНИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ КВИТОК виданий 1
вересня 2021 року університетом КПІ на ім’я Пономаренко Олег Володимирович, вважати недійсним.
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
КИЇВ. РОБОТА. ПІДРОБІТОК. Юристи, військові у відставці, пенсіонери. Центр столиці. Тел. 096-882-5672.
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.
КОНДИТЕРІВ без досвіду роботи (навчаємо) запрошує кондитерське підприємство. З/п від 20000
грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095333-4334, 098-333-4334.
ПАКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ в гіпермаркети м. Києва,
різні райони. ГР: з 8.00 до 20.00, або з 9.00 до
21.00, позмінно: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1. З/п від 8500 грн.
(350-370 грн/зм.) Тел. 098-588-6254.
ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК в сфері ремонтів житлових, офісних, торгових та інших приміщень. Робота
постійна. З/п два рази в місяць вiд 13000 грн. Наявність документів обовязкова. Робота в м. Києві.
Тел. 067-443-5770.

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК. Бажано чоловік. З/п від
8400 грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Академмістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, р-н Позняки, Солом’янський р-н.
Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.
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.
ПРИБИРАЛЬНИКИ.
Бажано
чоловіки.
Вул.
Здолбунівська. ГР: 7/7, 7.00-19.00. Спецодяг, обіди.
З/п 9000 грн. Гуртожиток. Тел. 097-738-1235, Ірина.

СОРТУВАЛЬНИЦЬ (баж. жінок від 18 років) запрошуємо на постійну роботу. Святошинський район.
Надаємо житло на територiї підприємства. Тел.:
050-382-8002, Олег Миколайович, 095-741-4040,
Олександр Миколайович.
ТАНЦІВНИЦЬ запрошує на роботу Harem Men’s
Club в РЦ «Арена». З/п від 30000 грн. Бажано
від 18 років. З досвідом та без, навчання безкоштовно. Взуття та костюми надаються клубом. Індивідуальний графік роботи. Розглядаємо також кандидатури студенток. Іногороднім
допоможемо з житлом. Запис на співбесіду за
телефоном. Вул. Велика Васильківська, 5. Тел.
093-696-9696.
ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК на кондитерське виробництво. З/п 12000-13600 грн. Вимоги: готовність
до фізичної праці, вміння працювати в команді.
Обов’язки: транспортування сировини в цеху.
Офіційне оформлення. Робочий графік: 2/2 по 12
годин, 7.00-19.00, 9.00-21.00. Тел.: 095-274-9106,
063-528-2149.

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
постійну роботу. З/п висока. Тел.: 096-292-5919,
063-795-9598.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висока. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ. Можна пенсійного віку. Досвід не обов’язково, навчаємо. Надається житло. З/п 10000-15000 грн (виплати двічі
на місяць). Тел.: 067-927-4741, 067-406-8510.
ПРИЙМАЛЬНИКІВ ТОВАРУ запрошуємо на роботу. ГР: 7/7. З/п від 10700 грн. Адреси: ст.м «Нивки»,
пр-т Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-4492613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.:
067-449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна»,
вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.
РОЗКЛЕЮВАЧІ
РЕКЛАМНИХ
ОГОЛОШЕНЬ
(можливо пенсійного віку або з інвалідністю). Без
знання міста Києва та невпевнених прохання не
турбувати. Оплата щотижня. Гарні умови. Тел.: 067503-0530, 050-406-6536.
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ВАКАНСІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
До Вашої уваги пропонуються вакансії, які розміщаються в ЗМІ на замовлення
працедавців. Скористатися повною базою даних Ви можете, звернувшись у районні
центри зайнятості та Київський міський центр заянятості.
ДНІПРОВСЬКА (044)590-65-46
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
6500
охоронник
6500
продавець продовольчих товарів
6500
касир торговельного залу
6500
вантажник
ТОВ «ЕПІЦЕНТР К»
10000
вантажник
ДАРНИЦЬКА (044)567-26-03
ДП «КИЇВСЬКИЙ БТЗ» ДП «КБТЗ»
15000
слюсар-сантехнік
13000
паяльщик
20000
слюсар з механоскладальних робіт
20000
слюсар-інструментальник
10000
машиніст екскаватора
Слюсар із складання металевих кон20000
струкцій
електромонтер з ремонту та обслугову15000
вання електроустаткування
15000
токар
13000
водій-випробувач
13000
випробувач-механік двигунів
15000
слюсар-ремонтник
13000
Технік-електрик
10000
Маляр
слюсар-електрик з ремонту електроу14000
статкування
13000
електрик цеху
13000
технолог
майстер дільниці приймально-зда20000
вальної
8000
прибиральник службових приміщень
15000
Електрогазозварник

ДЕСНЯНСЬКА (044)590-65-43
ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ № 276 ДЕСНЯНСЬКОГО
РАЙОНУ М.КИЄВА
Вчитель закладу загальної середньої
10500
освіти
ТОВ»ПЛАСТИК-ГРУП»
20000
столяр
ТОВ «ДЕЛЬТА М ЮКРЕЙН»
10000
Помічник юриста
ПП «ЦРЄ»
4500
Менеджер (управитель)
ЛІЦЕЙ №208
6500
прибиральник службових приміщень
КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
15120
озеленювач
КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З ОБСЛУГОВУВАННЯ
ЖИТЛОВОГО ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
М. КИЄВА
8978
слюсар-сантехнік
електромонтер з ремонту та обслугову8978
вання електроустаткування
9778
пічник
покрівельник рулонних покрівель та
9778
покрівель із штучних матеріалів
робітник з комплексного прибирання
6961
та утримання будинків з прилеглими
територіями
13954
майстер дільниці
11611
тракторист
10147
Електрогазозварник
КП «ЗЕНІТ»
10584
кухар
8568
кухонний робітник

КНТЕУ
монтажник санітарно-технічних систем
і устаткування
кухар
кондитер
підсобний робітник
підсобний робітник
Лицювальник-плиточник
Маляр
прибиральник службових приміщень
двірник
товарознавець
КМАТ ІМЕНІ СЕРЖА ЛИФАРЯ%
Викладач закладу вищої освіти
АВТОБУСНИЙ ПАРК №6
Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів
водій автотранспортних засобів
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9905
12000
11000
8000
12000
11433
13402
6500
6500
10000
9800
16265
28350
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ЕВОЛЮЦІЯ
РОБОЧОГО ДНЯ:

Цікава робота = цікава
оплата?

12 годин, 8 годин, ... 2 години?

У

ПРИЙШОВ, ПОБАЧИВ І ... ВТОМИВСЯ
Люди, які придумали восьмигодинний
робочий день були людьми не дурними.
Вони керувалися даними, що дозволяють
знайти оптимальний час для продуктивного витрачання ресурсів нашого організму
з найбільшою віддачею для певної роботи.
Але так було раніше. Відвоювавши у «царизму» свої законні 8 годин, суспільство
на час заспокоїлося, проте сьогодні, незважаючи на відсутність демонстрацій і
протестів, сучасні працівники називають
справжні цифри (правда, анонімно), що
характеризують час, проведений на роботі з максимальною користю.
Так, виявилося, що основна маса опитаних фахівцями людей трудиться з максимальною продуктивністю перші 4-ри години. Приблизно 40% опитаних назвали
саме цей часовий відрізок, як саме «робочий» для них час. 30% респондентів впевнені, що можуть
«протягнути» до
шести годин, перебуваючи в стані
максимальної активності. Понад 8
годин інтенсивно
можуть працювати 15% службовців. Ну і супер
«енерджайзерами» вважають
себе 8% учасників опитування,
впевнених у своїх
можливостях
«віддатися» виробничому процесу на 9 і більше
годин в день.
9% сучасних працівників чесно називали часовий проміжок не більше 2-х годин, протягом яких вони здатні принести
справжню користь своїй компанії. Зауважте, що опитування було проведено
тільки серед співробітників офісів і інших
«білих комірців», представників професій
розумової діяльності, а не фізичної праці.

У ПОШУКАХ «ВЧЕНИХ ДВИГАТЕЛЕЙ»
Такі одкровення наштовхують на думки
про певну неправильності чи підходу до
роботи суспільства в цілому, або на недосконалості трудового законодавства.
Думати однозначно, мабуть, не варто. Адже
офісна робота відрізняється одна від одної.
Цілком можливо, що в деяких галузях народ
максимально викладається вже в перші години свого перебування на роботі.
«А я тільки встав і вже втомився ...» –
співала колись одна музична група. Що
це? Сучасна тенденція загальної розслабленості, епідемія «вигорання» на роботі
або тотальне ліниво-недбале ставлення
до своєї справи? На ці питання ще дадуть
відповіді психологи і соціологи, які вивчають відносини індивідуума в соціумі.
Поки можна лише констатувати той факт,
що роботодавцям необхідно приділити
пильну увагу цьому питанню, спробувавши
створити
максимальні умови для
продуктивної роботи і домогтися контролю за цільовим
використанням робочого часу.
З-під палиці, мабуть, нікого працювати не змусиш.
А ось створення
правильного
«фен-шуйного» інтер'єру і обстановки, грамотна мотивація співробітників
і
правильний
розподіл обов'язків цілком можуть
допомогти «продовжити життя» внутрішнім
батарейкам офісних мешканців. А навзаєм,
хочеться вірити, що співробітники віддадуть
свої вміння, знання і енергію, які неодмінно
підуть на процвітання компаній, зростання
яких безпосередньо пов'язані зі зміцненням нашої вітчизняної економіки в цілому.

З-під палиці, мабуть, нікого
працювати не змусиш. А
ось створення правильного
«фен-шуйного» інтер'єру і
обстановки, грамотна мотивація співробітників і правильний розподіл обов'язків
цілком можуть допомогти
«продовжити життя» внутрішнім батарейкам офісних мешканців.

Олександр МАВЛІДІНОВ

явлення про цікаву роботу у всіх різні. Відомий американський письменник і блогер
Девід Розен провів приватне дослідження, проаналізувавши інформацію, зібрану про п'ятдесят
професій, представники яких стверджували, що
їх робота – найцікавіша.
Скільки людей – стільки думок... Мріючи і розмірковуючи про нове і цікаве хотілося б і оплату бачити не менш цікавою. Фахівці, вивчаючи доходи
громадян в Україні, провели цікавий аналіз, порівнявши зарплату багатьох вітчизняних професій з
їх американськими і європейськими аналогами.
За результатами опитування, однією з найцікавіших і «необтяжливих» професій американці назвали роботу з підрахунку голосів під
час церемонії нагородження премією Оскар. В
середньому оплата такої роботи складає приблизно 450 тисяч американських доларів. У той
час український «рахівник» (мається на увазі
бухгалтер, який працює в сфері шоу-бізнесу)
може заробити до 16 500 тих же самих умовних
одиниць.
Уособлення мрії багатьох представників сильної
статі, робота пивовара категорії «майстер», приносить американцям від 25 до 100 000 доларів на
рік. Зарплата залежить від місця «пивоваріння»,
починаючи від невеликих «броварень» до великих
брендових підприємств галузі.
Вітчизняний пивовар теоретично має можливість
заробити в межах 43 тисяч американських доларів за рік, проте за фактом отримує значно
менше. Хитрощі з погодинною оплатою працюють не на його користь.
У порівнянні з коментатором подій спорту, які
отримують приблизно 51 тисячу американських
доларів щорічно, американські репортери друкованих видань, які висвітлюють спорт, можуть
розраховувати лише на 39 000 USD. Малувато,
однак, «наші» на тих же посадах піднімаються
вище 7 500 американських грошей.
Пожежний, який працює в США, за свою сміливість щорічно отримує понад 44 тисяч. Його
український, не менше доблесний колега, в рік
має, в середньому, 4 000 доларів.
Стюардеси в США цілком здатні заробити за рік
близько 36 000 доларів. Вітчизняні авіалінії нашим
дівчатам можуть запропонувати заробітну плату
не вище 14,5 тис.
Чи то у нас пожежі простіші, чи то літаки повільніші, але різниця в оплаті «цікавих» професій як
то кажуть «на лицо».
У підсумку, містер Розен прийшов до простого
висновку – найцікавішою роботою для людини
є та робота, якою він ще не займався. У всіх інших випадках, рано чи пізно, людина розумна
сприйме будь-яке своє постійне заняття, як
справжнісіньку набридливу рутину.
Олександр МАВЛІДІНОВ

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
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«ТВОРИТИ» АБО
ЗАРОБЛЯТИ?
В пошуках
золотої
середини

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1279)

«Змін
вимагають
наші серця…»

П

о сих пір в світі сучасному, за
сумісництвом комерційному і
прагматичному, не вщухають
суперечки на тему: «А чи можна
сьогодні заробити на життя творчістю?» З
одного боку, так і напрошується банальна
відповідь, що творчістю можна заробити завжди, якщо ти дійсно талановитий
і являєшся професіоналом у своєму напрямку. Однак для інших «творців», які ще
тільки карабкаютья на Олімп слави, на тлі
того ж прагматичного світу відповідь ця
вже не здається такою однозначним.
Творчість сьогодні – що це? Колись класики писали, малювали і «створювали»,
не замислюючись про прибуток. Сьогодні
ж кожна творча людина стає перед дилемою: вибирати складний і незвіданий
шлях «чистої творчості» або піти більш
надійними «комерційними» стежками.
Художник може стати сюрреалістом в
надії пробудити
в собі Дали або
взятися за модний нині напрямок
графічного
дизайну, забезпечивши тим самим собі більш
менш стабільний
дохід і постійний
заробіток.
Людина, яка тяжіє
до
письменництва, стоїть на
роздоріжжі між спробами видати свою
книгу, сповнену власних думок, вимислу
і суджень, і зайняти посаду копірайтера,
загрузнувши у написанні спеціальних
текстів за спеціальними технологіями. До
речі, робота затребуваного вітчизняного
копірайтера в середньому оцінюється в
40 гривень за одну тисячу надрукованих
їм знаків. І це ще дуже непогано.
Зрозуміло, що кожен актор мріє «взяти»
«Оскар». А в реальності часто змушений мати додаткову «мирську» роботу,
перебиваючись між зйомками «в ролях»
вчителя, секретаря або офіціанта. Між
іншим, згідно з даними Бюро статистики Сполучених Штатів, понад п'ятдесят

Д

тисяч акторів «творять» за 11,6 USD за
годину. А поки що не відомі музиканти
задовольняються 20-ма американськими
доларами.
Одже, не так і «солодкий» хліб сучасного
«вільного художника». Звичайно, всі ми
маємо право вільного вибору. І ті, хто бажає здобути визнання і ті, хто просто «не
може не творити», свідомо йдуть на це,
визначаючи свій життєвий шлях. Кожна
людина творчості не може не усвідомлювати всі складності обраного шляху.
До речі, за даними опитування порталу
«Робота плюс» серед творчих професій
професія блогера набрала 60% голосів
респондентів, впевнених в перспективності і «творчої складової» цього заняття.
Більшість опитаних були впевнені, що блогер, як ніхто інший з представників пишучої братії, може не тільки вільно «творити»,
вибираючи тему поста, але і має більше
шансів
звернути на себе увагу
аудиторії, в тому
числі і потенційних замовників.
Модель,
артист – аніматор і
web-дизайнер також потрапили в
лідери професій
творчого напряму. Крім них сьогодні на ринку
праці затребувані
флористи, перукарі-стилісти, танцюристи, художники і дизайнери інтер'єрів.
Заробіток кожної спеціальності залежить
не тільки від професіоналізму фахівців, а
й від багатьох «зовнішніх» чинників.
Тому нерідко багато тяжіють до творчості
особистості, в силу життєвих обставин,
просто змушені змінювати робочий «профіль».
Почавши заробляти на життя іншими,
більш «земними» професіями, не варто
впадати у відчай, для істинно творчої душі
завжди знайдеться можливість проявити
свою унікальну натуру.

еріодично до кожного з нас приходить думка про зміну місця роботи. Бажання чогось
нового або виникають об'єктивні причини, що
змушують до 70% співробітників різних компаній
міркувати про подібний крок. Але до конкретного
вирішення приходять лише 14%.
Психологи запевняють: лише певна сукупність
кількох чинників може реально підштовхнути
фахівця до зміни місця роботи, а іноді і сфери
професійної діяльності.
Найбільш часто причина невдоволення – низька заробітна плата. Але тільки один цей фактор
здатний схилити «чашу терезів» на користь
звільнення лише на 28%. Насправді багато хто
згоден вірити керівництву і чекати змін на краще
на колишньому місці.
На 21% збільшує ймовірність звільнення відсутність можливості просування по «кар'єрних сходах». Адже амбітних фахівців це хвилює не менше,
ніж збільшення доходу на вже займаний посади.
У 68% випадків причиною звільнення стає серйозний конфлікт з керівництвом.
«Чорна» зарплата і відсутність офіційного працевлаштування збільшує ймовірність відмови від
подібної роботи ще на 8%. Ще 9% може «підкинути» і відсутність можливості саморозвитку.
З'єднання хоча б трьох чинників воєдино, приправлене затримками заробітної плати та можливо непростою ситуацією всередині колективу,
цілком можуть дати поштовх до «переселення
народів», вводячи «з сім'ї» цінні кадри. За опитуваннями фахівців, що працюють з ринком праці
Україна, сьогодні більшість «білих комірців» незадоволені своєю роботою. В першу чергу людей
бентежить розмір оплати і наявність можливості
«зростання». На прохання оцінити свою компанію
за десятибальною шкалою переважна більшість
респондентів поставили оцінку не вище 4 балів.
У той же час більшість з «незадоволених» готові
були жити так і далі, втішаючись хорошим ставленням до них керівництва. Деяким імпонувала
атмосфера, наявність соцпакету і офіційне працевлаштування.
Найбільш «стійкими» і «вірними» виявилися зайняті в сфері IT та консалтингу. Маючи одні з найвищих зарплат в Україні, ці фахівці готові до змін
тільки у разі отримання ще більш цікавих і перспективних пропозицій. Серед тих, хто найбільш
часто змінює місце роботи перші місця зайняли
співробітники ресторанного і готельного бізнесу.
Таким чином, на даний час у роботодавця є
вибір не тільки серед «свіжих» претендентів,
але і можливість утримати старі кадри, якщо не
підвищенням окладів, то щонайменше хорошим
ставленням до підлеглих.

Олександр МАВЛІДІНОВ

Олександр МАВЛІДІНОВ

Сьогодні кожна творча
людина стає перед дилемою: вибирати складний і
незвіданий шлях «ЧИСТОЇ
ТВОРЧОСТІ» або піти
більш надійними «КОМЕРЦІЙНИМИ» стежками.
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знайти хорошу роботу, необхідно воЩ об
лодіти не тільки професійними навичками,

списку найбільш ефективних
озброєнь, винайдених людством, ідеологія є, мабуть,
основним засобом впливу, як
на внутрішні, так і на зовнішні людські
ресурси.
«Без великодушних ідей людство жити
не може» – писав один відомий письменник, і дійсно, жодне глобальне звершення, так само як і жоден масовий злочин
не обходиться без ідеологічного підгрунтя. Ну, а імена як «світлих», так і «темних»
ідеологів знає весь світ.
У сучасному бізнесі основний засіб
впливу використовується досить масштабно.
Наприклад,
багато
американських
«фаст-фуд» компаній просувають ідеологію здобуття першого трудового досвіду, а швейцарські годинникові фірми
– ідею непорушності традицій. Деякі
корпорації світового рівня будують цілі
громади, спираючись на ідеологію спілкування людей за професійними інтересами. Насправді будь-яка ідеологія
жива, поки про неї згадують. Ідеологія
компаній простежується не тільки в статутах організацій, але і в рекламі товарів
і послуг підприємств, навіть в розміщених вакансії таких фірм основний посил
базується на дотриманні корпоративного ідеологічного спрямування.
Сьогодні ідеологія стала одним з потужних пасивних мотиваторів для співробітників компаній, що приділяють цьому
належну увагу. Як би не змінювалася
ситуація на ринках світу, які б кризи не
сатрясали світовий економічний простір,
компанії, які сповідують «правильну» ідеологію, ніколи не мали нестачі в претендентах і відрізнялися постійністю згуртованого кадрового кістяка.
Навіть набив оскому «сетевой» бізнес
поглинув більшу частину населення країн
тільки завдяки впровадженню ідеологічно правильних посилів, що дають можливість кожному мріяти і наближати свою
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мрію, паралельно створюючи значний
товарообіг для «сетевых» корпорацій.
Ось основні постулати, які використовуються в ідеології найбільш відомих
компаній світу. Що тут скажеш? Все
геніальне просто. Сьогодні більшіть фірм
і організації запропонують вам:
– не залишатися одному на початку чергового фінансового катаклізму,
– знайти фінансову свободу,
– отримати свободу вибору,
– зняти всі обмеження в передбачуваний
рівень доходів,
– бути рівним серед рівних, маючи ті ж
шанси на успіх і заохочення, що і будь-який співробітник компанії, незалежно від
посади і стажу,
– знайти суспільство таких же, зацікавлених в тій, чи інші справі, людей і побудувати з ними трудову «сім'ю».
Незважаючи на деяку пафосність, ці гасла досить добре працюють, особливо,
якщо в якийсь період часу, людині більше
немає на що спертися морально і психологічно. І в цьому немає нічого поганого,
звичайно за умови, що основні ідеї живуть не тільки на словах і папері. Сьогодні
кожна поважаюча себе компанія, ймовірно, просто зобов'язана розробити власну ідеологію, засновану на реаліях життя,
з урахуванням культурних цінностей суспільства в цілому, специфіки і підводних
каменів економіки регіону і місця дислокації.
Причому розробити і затвердити – мало.
Співробітники та кандидати повинні не
тільки щиро перейнятися корпоративними ідеями, а й намагатися жити ними.
Тоді при дотриманні зобов'язань в організації сформується потужна команда
беззастережно відданих загальній справі
людей, для яких успіх компанії стане
рівнозначний успіху особистому, і дозволить працювати ефективніше, ніж за
будь-які одноразові грошові заохочення.

а й вміти гідно представити себе роботодавцю.
Перш за все, потрібно поставити собі завдання
навчитися правильно говорити. Потім постаратися впорядкувати свої думки. І, нарешті, найголовніше – постійно вправлятися.
Психологи вже давно запропонували метод рольової гри, в ході якої ви уявляєте себе блискучим оратором. Входження в роль допомагає
чути себе з боку, почувати себе набагато впевненіше і комфортніше, залишатися спокійним і
зосередженим на темі розмови.
В принципі, коли людина твердо впевнена в
тому, про що говорить, ніяке хвилювання їй не
завадить. Проте, все ж слід звертати увагу на
правильність побудови мови, інтонацію і звучання.
Правильність мови
Щоб мова була впевненою і зрозумілою, необхідно прагнути до граматичної правильності її
побудови, точності викладу і лаконічності. Для
цього потрібно багато читати класичну літературу, і не поверхово, як читають детективи,
а вдумливо, вникаючи не тільки в сенс, але і в
побудова речень. Це допоможе уникати банальностей, слів-паразитів, і вигуків типу «е-е,
а-а» і т.п. Мову роблять привабливою яскраві
метафори, порівняння і м'який гумор.
Звучання
Ритм і мелодика мови іноді мають не менше
значення, ніж зміст.
Швидкість мови в середньому складається з
200-500 складів на хвилину. Уповільнення проявляється при внутрішній невпевненості, проте
прискорення може перетворитися в тарабарщину.
Сила (гучність) і слабкість голосу також мають
велике значення. Занадто голосне звучання
сприймається як внутрішня агресія, а це може
негативно позначитися на підсумках переговорів. Якщо у вас від природи гучний голос,
заздалегідь поросіть вибачення і попередьте
про це співрозмовника, щоб вас не зрозуміли
якось інакше. Слабкий голос можуть інтерпретувати як невпевненість, але якщо в ньому прозвучить внутрішня сила переконаності, то це не
матиме негативного відтінку.
Інтонації
Особливо потрібно звертати увагу на інтонації
свого і чужого голосу, з одного боку, щоб переконувати співрозмовника, з іншого – щоб отримувати додаткову інформацію на реакцію своєї
промови.
Практичні поради
Дуже корисно записати свою промову на
магнітофон, і неодноразово прослухавши, зрозуміти, наскільки чітко ви говорите, і над чим
вам ще належить попрацювати.
Докладіть зусиль до того, щоб навчитися грамотно, правильно і красиво говорити, і, можливо, багато в чому завдяки цьому ви зможете
знайти гідну роботу і досягти успіху в житті.

Олександр МАВЛІДІНОВ
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БАЧИТИ наскрізь

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1279)

Український
трудоголізм
Нам хліба не треба,
роботу давай?

Н
огодьтеся, досить своєрідний
професійний навик – бачити наскрізь. Але саме ця здатність допомагає HR-менеджерам уникати помилок в роботі, які цілком можуть
стати фатальними для компанії в цілому.
Справжній ейчар, відбираючи кандидатури для вакансії, звертає увагу не тільки
на професійний досвід претендента, але
і на його зовнішність, манеру поведінки,
жести, які можуть розповісти набагато
більше найдокладнішого резюме.
Не секрет, багато претендентів на вакансію на співбесіді лукавлять і навіть видають неправдиву інформацію про себе. І
якщо конкретні факти можна перевірити,
то як, наприклад, перевірити чи дійсно
даний здобувач такий відповідальний,
цілеспрямований і рішучий, як говорить?
На допомогу кадровику приходять основи
фізіогноміки, науки, що дозволяє визначити
основні
риси характеру,
ґрунтуючись на
нюансах зовнішнього
вигляду,
поведінки і стилі
мовлення.
Всі чули розповіді
про геніїв розвідки, здатних обдурити будь-який
детектор брехні.
Звичайно, підготовка таких хлопців нашому кадровику не залишила б жодного
шансу. Але мова поки про простих смертних, які прагнуть за будь що отримати бажану посаду.
Ось кілька основних ознак, за якими можна зрозуміти деякі приховані «фішки»
людської натури.
Якщо здобувач стверджує, що володіє нелюдською працездатністю, але при цьому
на його блідому обличчі виділяються запалені червоні очі, то швидше за все, він
видає бажане за дійсне. Це ознаки надмірної стомлюваності і виснаження нервової системи. Темні круги або мішки під
очима, набряклість можуть свідчити про
серйозні проблеми з серцем або про ...
зловживання алкоголем.
У той же час почервоніння обличчя співрозмовника може говорити не тільки про
підвищену сором'язливість, можливу
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гіпертонію, а й про напористий характер
бійця, схильного навіть до агресії. Сильне
потовиділення в долонях і велика, критична кількість лупи в волоссі видадуть
неврастеніка, який очікує будь-якого приводу, щоб проявити свою дратівливість.
І навпаки, людина з немиготливим, пронизливим поглядом ще більш небезпечна, ніж неврастенік. Такий погляд
– своєрідний «лакмусовий папірець»,
що виділяє душевнохворих людей серед
інших. Застиглий погляд може виникати
також у людини, яка вживає психотропні
або наркотичні речовини.
Зсутулений або йде перевальцем, претендент швидше за все не тільки має проблеми з хребтом, але і вкрай низьку самооцінку. А от сміливий (не плутати з нахабним)
погляд прямо в очі інтерв'юеру, як правило, говорить про серйозність і цілеспрямованісті кандидата, про його правильний,
діловий настрой.
Якщо ж погляд
періодично падає
на губи співрозмовника, швидше
за все, опонент
намагається створити більш інтимну
атмосферу спілкування. А ось якщо
брови насуплені, а
куточки рота опущені, значить, ваш кандидат налаштований скептично або навіть вороже.
Теплі руки, хороша шкіра, здорове волосся і підтягнутість фігури є ключовими показниками здоров'я людини, що
володіє високим життєвим потенціалом
і працездатністю. Сильним і вольовим
характером володіють люди з досить великими вилицями, вушними раковинами
і підборіддям, повними губами і густими
бровами, міцними ногами.
Можливо, ці прості сигнали, відмічені
уважним HR-менеджером, який проводить співбесіди, допоможуть уникнути
помилок при складанні психологічного
портрета респондента і, відповідно, професійно здійснювати підбір персоналу,
попереджуючи таким чином деякі неприємні і непередбачені ситуації.

айчастіше доводиться приділяти роботі більше часу, ніж відведено регламентом компанії
і законодавством. Як же дивляться українці на те,
що доводиться деколи працювати в подібному
режимі?
За даними опитування, проведеного службою
соціальних досліджень компанії «Робота Плюс»,
працювати понаднормово готові 54% опитаних,
але тільки за умови додаткової оплати. Ще 13%
згодні працювати в позаурочний час безкоштовно, якщо того вимагає ситуація, ситуація. Працювати на благо фірми, не отримуючи винагороди,
згодні 25% опитаних співробітників столичних
підприємств і все з застереженням, тільки за
«особистим» проханням вищого керівництва. У
той же час, 8% ні за яких обставин не погодилися
б «гарувати» понад домовлений час. Причому,
ні «терміновість» ситуації, ні підвищення оплати праці, не можуть вплинути на їх рішення. На
думку цих респондентів, трудовий регламент,
обумовлений при прийомі на роботу, – дорожче будь-яких грошей, так само як і їх особистий
час. А для виконання «палаючої» роботи бажаючі
завжди знайдуться.
У той же час українські соціологи провели схоже опитування в межах країни, з'ясувавши деякі
цікаві факти. Наприклад, сьогодні українці стали
більше «переробляти» в порівнянні з попередніми
роками: співвідношення 63% проти 56%.
За даними цих досліджень, в сучасній Україні
ніколи не залишаються працювати «вечорами»
всього лише 4% опитаних. Проте 63% постійно
«переробляють», завершуючи поточні і термінові
справи. 86% з тих, хто готовий прославитися
«стаханівцем», займають співробітники керівних
посад, в той час як фахівці середнього рівня – не
більше ніж 25%.
Причини, що спонукають затримуватися на
роботі, різні. У разі 45% затримок ініціатором
виступав роботодавець, в той же час 43% «переробок» викликано ініціативою співробітників.
Що стосується оплати за понаднормову роботу,
то «похвалитися» бонусом за «героїзм» можуть
лише 9% українців. І це на тлі 67% співробітників,
які змушені «геройствовать» «за спасибі».
Серед «щасливчиків», які отримують додаткову
плату за додаткову роботу, «оплачуються» згідно
з нормами законодавства 24%. 8% отримують
надбавку вище держтарифів, 21% – менше, а 39%
заохочуються як доведеться.
Причина готовності працювати понаднормово?
Половина опитаних назвала власну «неуспішність», друга половина – виникають форс-мажорні обставини або «спільна справа». Отже, чесні,
відповідальні і люблячі свою роботу «трудоголіки»
є! У будь-якому разі, з такими людьми можна
сподіватися на побудову гідного майбутнього
будь-якої української компанії. А це – вже половина успіху!

Олександр МАВЛІДІНОВ

Олександр МАВЛІДІНОВ

...сміливий (не плутати з нахабним) погляд прямо в очі
інтерв'юеру, як правило,
говорить про серйозність і
цілеспрямованість кандидата, про його правильний,
діловий настрої.
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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)

17.01.2022

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ

НА

W W W . J OB S . U A

ТЕРМІН

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

1 міс.

1520 грн

Студія творчого розвитку
і арт-терапії
«Happy Art»

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

100 годин

2600 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

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

5 тижнів

3750 грн

FLAIRBAR

вул. Бульварно-Кудрявська, 34 Г, тел.: (067) 951-7195,
(044) 599-7888

БАРМЕН

60 годин

3646 грн

Well Rest

вул. Шота Руставелі, 12 (Печерський р-н),
тел.: (096) 663-0333

БАРМЕН

80 годин

3500 гн

Training Center Mr.Bar

вул. Грушевського, 3, тел.: (067) 571-35-25,
(050) 939-60-20

БУХГАЛТЕР

2 міс.

1200 грн
в месяц

Навчальний центр «Успіх»

ст.м. «Лук’янівська», вул. Білоруська, 22,
тел.: (044) 486-1705, (044) 483-9786, (044) 483-2922,
(063) 288-4986, (097) 889-1222

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С
8.2

3 міс.

3000 грн

Навчальний центр «Школа
ринкової економії»

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

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С
8.2

2 міс.

2000 грн

НЦ «Практикум»

ст. м. «Лівобережна», вул. Марини Раскової, 19 і 21
(будівля ПриватБанку), тел.: (044) 362-7663,
(067) 729-2801, (095) 617-2348

БУХГАЛТЕР ДЛЯ
ПОЧАТКІВЦІВ

2 міс.

2400 грн

Тренінг-центр «Технології,
економіка і менеджмент»

вул. Велика Васильківська (Червоноармійська) 57/3,
оф.310, 3 поверх, тел.: (044) 228-7035, (044) 258-2098,
(044) 287-3626, (097) 357-5050, (067) 742-7719

БУХГАЛТЕР ТА 1С 8.2

1 міс.

2200 грн

Навчальний центр «ДАНКО»

вул. Сверстюка (Марини Раскової), 19, тел.: (044) 5875135, (095) 364-8846, (093) 819-5531

ВОДІЙ КАТ. «В»

2 міс.

6300 грн

Автошкола «Навігатор»

пр-т Григоренка, 39Б, тел.: (044) 227-3893, (073) 4899292, (095) 489-9292

ВОДІЙ КАТ. «В»

2 міс.

4300 грн

Автошкола «Ю.А.Р»

ст.м. «Позняки», вул. Мишуги, 5, тел.: (044) 361-6925,
(067) 601-9301, (050) 738-9062, (093) 532-3812

ВОДІЙ КАТ. «С»

1,5 міс.

3800 грн

Автошкола на Курській

вул. Курська, 6, тел.: (044) 332-4248, (093) 020-2373,
(096) 322-8500

ВОДІЙ КАТ. «С»

2,5 міс.

4300 грн

Автошкола «Онега»

вул. Автозаводська 89-А, пл. Тараса Шевченка,
тел.: (044) 432-9895, (044) 430-3742

ВІЗАЖИСТ

1,5 міс.

3000 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

1 міс.

4020 грн

Студія стилю «Terra Viva»

вул. Еспланадна, 20, оф.626, 6 эт., тел.: (044) 583-5563,
(067) 430-7799

24 години

3600 грн

Український науковоосвітній центр
«Престиж»

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

7 тижнів

3000 грн

Дизайн-студія Ширмана

вул. Кирилівська, 102, оф. 301, тел.: (067) 407-2970

4 міс.

4900 грн

Інститут підготовки кадрів
промисловості

вул. Лук’янівська, 65/67, тел.: (044) 485-2749, (044) 4851746, (093) 911-6373, (096) 264-6601, (066) 600-5650

КОСМЕТОЛОГ

1,5 міс.

4200 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

КОСМЕТОЛОГ

20 занять

5800 грн

Навчальний центр «Nateo»

пр-т Соборності, 8/2, тел.: (044) 361-8427,
(098) 733-2233

КОСМЕТОЛОГ

5 тижнів

4500 грн

Навчальний центр «Mei Tan»

вул. Анни Ахматової, 45, тел.: (063) 263-2249

ПРОФЕСІЯ

АКАДЕМІЧНИЙ МАЛЮНОК
І ЖИВОПИС
БАРМЕН

ВІЗАЖИСТ (CLASSIC)
ГОТЕЛЬНА СПРАВА
(індивідуально)

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЯ
МЕБЛІВ
КОНДИТЕР

рівень кваліфікації 3 розряд

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ
МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ

1,5 міс.

1800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

16 занять

3190 грн

AIS Study Centre

ст.м. «Позняки», вул. Мішуги, 12, 19 эт., офис 95,
тел.: (063) 578-1957, (050) 692-3200,
(044) 578-1957

10 занять

6800 грн

Навчальний центр «Linuell»

вул. Костянтинівська, 37, оф. 32 (3 этаж),
тел.: (044) 362-6978, (067) 837-7966

20 занять

3000 грн

Art Academy

вул. Краківська, 15/17, офіс №169,
тел.: (067)143-2696, (050) 247-6358

(експрес-курс)

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №2 (1279)

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

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

42 години

1890 грн

Сучасні техніки масажу
«Інкорте»

вул. Мала Житомирська, д.20 Д,
тел.: (063) 522-3020, (097) 522-3020,
(050) 377-3020

ОФІЦІАНТ

124
години

3200 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ОФІЦІАНТ

40 годин

1350 грн

Навчальний бізнес-центр
Everest Trening

Ст.м. «Почайна», пр-т С. Бандери, 21, 4 поверх,
оф. 404, тел.: (044) 384-0619, (097) 102-4404,
(066) 388-9209

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

260 годин

4800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

8 занять

950 грн

Навчально-освітній центр
«ITCтолиця»

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

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

20 годин

1550 грн

Навчальний центр «LTB
Group»

вул. Саксаганського, 32, офіс 8
(Ст. М. «Пл. Льва Толстого» або «Олімпійська»),
тел.: (093) 200-2191, (044) 227-9311,
(098) 094-6303

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

1 міс.

1760 грн

Навчальний центр «ДАНКО»

Вул. Марини Раскової (Сверстюка), 19 ,
тел.: (044) 587-5135, (095) 364-8846, (097) 758-7597,
(093) 819-5531

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄРСТИЛІСТ

156 годин

4050 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР

4 міс.

7200 грн

Навчальний центр «NATEO»

пр-т Соборності, 8/2,
тел.: (044) 361-8427, (098) 733-2233

ПЕРУКАР

4 міс.

5800 грн

Київська Академія
перукарського
мистецтва

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

ПЕРУКАР

2 міс.

4800 грн

Храм краси «Mei Tan»

вул. Анни Ахматової, 45, тел.: (063) 263-2249

1,5 міс.

2300 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070

4 міс.

4900 грн

Інститут підготовки кадрів
промисловості

вул. Лук’янівська, 65/67, тел.: (044) 485-2749, (044) 4851746, (093) 911-6373, (096) 264-6601, (066) 600-5650

1,5 міс.

2820 грн

Навчальний центр «Данко»

вул. Сверстюка (Марини Раскової), 19 ,
тел.: (044) 587-5135, (095) 364-8846, (097) 758-7597,
(093) 819-5531

3 міс.

10 400
грн

Перша школа рекрутингу в
Україні FSR.in.ua

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

12 годин

800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162, (093) 53-22106,
(098) 087-3141, (095) 527-0070
ст. м. «Вокзальна», вул. Патріарха Мстислава
Скрипника (колиш. Островського), 58, каб. 4, 2 поверх,
тел.: (044) 331-0206, (044) 332-4162,
(093) 53-22106, (098) 087-3141,
(095) 527-0070

ПРОФЕСІЯ

МАСАЖИСТ

(базовий курс)

КУХАР

КУХАР ІІІ РОЗРЯД
ПРОРАБ
РЕКРУТИНГ. ТОЧКА СТАРТУ

СУШИСТ

СЕКРЕТАР

116 годин

3300 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

СЕКРЕТАР

2 міс.

2400 грн

Навчальний центр «Успіх»

вул. Білоруська, 22, к. 318, тел.: (044) 486-1705, (044)
483-9786, (044) 483-2922, (063) 288-4986

СЕКРЕТАР

10 занять

1850 грн

Навчально-освітній центр
«ITCтолиця»

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

СЕКРЕТАР

від 1 міс.

1020 грн
на місяць

Інститут Песоцьких

вул. Шулявська, 5, офіс 3, тел.: (044) 331-0630

КОШТОРИСНИК, АВК-5

80 годин

3500 грн

Київський навчальний
центр «Курсор»

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

КОШТОРИСНИК ЗІ
ЗНАННЯМ АВК

2 міс.

4400 грн

Навчальний центр «Успіх»

вул. Білоруська, 22, к. 318, тел.: (044) 486-1705,
(044) 483-9786, (044) 483-2922, (063) 288-4986

МИТНИЙ БРОКЕР І
ДЕКЛАРАНТ

80 годин

1650 грн

Cust Broker

вул. Саксаганського, 64, школа-ліцей №21, 2 поверх,
кабінет 210, тел.: (066) 332-1227, (063) 756-8010,
(097) 470-8623

МИТНИЙ БРОКЕР І
ДЕКЛАРАНТ

4 тижні

3000 грн

Асоціація митних брокерів
України

вул. Вікентія Хвойки, 18/14, оф. 923,
тел.: (044) 537-0250, (095) 304-6894, (063) 310-1514,
(067) 449-2092

17.01.2022

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ
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ТЕЛЕПРОГРАМА 17 СІЧНЯ - 23 СІЧНЯ
0.45 Х/ф «Грошi на двох».
3.05 «Подробицi» - «Час».

ВIВТОРОК, 18 СIЧНЯ

5.15 «Слiдство вели...» з

ПОНЕДIЛОК, 17 СIЧНЯ

3.30 Х/ф «Екiпаж маши-

ни бойової».

3.45 «Стосується кожного».
4.40 М/ф.
4.45 «Телемагазин».
4.50 «Телемагазин».
5.20 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.05 «Стосується кожного».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Дуже поганий татко».
14.25 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Провiнцiал».
23.00 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».

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 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Татусi без шкiдливих

звичок». (16+).
14.30 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Провiнцiал».
23.00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
0.45 Х/ф «Бурмило». (16+).
2.50 «Подробицi» - «Час».
3.45 «Стосується кожного».
4.40 М/ф.
4.45 «Телемагазин».
СЕРЕДА, 19 СIЧНЯ

5.15 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Планета
одинакiв». (16+).
15.00 «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 Т/с «Провiнцiал».
23.00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
0.45 Х/ф «Недоторканнi».
(16+).
2.45 «Подробицi» - «Час».
3.40 «Стосується кожного».
4.35 М/ф.
4.45 «Телемагазин».
ЧЕТВЕР, 20 СIЧНЯ
5.15 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
10.55 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Планета оди-

накiв 2». (16+).

14.55 «Речдок».
15.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».

17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Провiнцiал».
23.00 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».

0.45 Х/ф «Три дев`ятки».

(16+).

8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Планета оди-

накiв 3». (16+).

14.30 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

вий випадок».

17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пострiл в

порожнечу». (16+).

23.20 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».

1.00 «Речдок».
2.50 «Подробицi» - «Час».
3.20 «Орел i решка. Шопiнг».
4.05 «Орел i решка.

Чудеса свiту».

3.00 «Подробицi» - «Час».
3.55 «Стосується кожного».
4.50 «Телемагазин».

5.15 «Телемагазин».

5.20 «Слiдство вели...» з

7.00 Х/ф «Пенелопа».
9.00 «Готуємо разом.

П`ЯТНИЦЯ, 21 СIЧНЯ
Л. Каневським».

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.

СУБОТА, 22 СIЧНЯ

5.45 «Орел i решка.

Чудеса свiту».

Домашня кухня».

10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Три горiшки для

Попелюшки».

12.50 Х/ф «Пес Барбос i

незвичайний крос».

13.00 Х/ф «Самогонники».
13.20 Т/с «Провiнцiал».
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Провiнцiал».
22.10 «Всi зiрки в Юрмалi».
0.30 Х/ф «Принцеса на бобах».
2.50 Х/ф «Панi з папугою».
4.45 Х/ф «Чотири нуль на

користь Тетянки».
НЕДIЛЯ, 23 СIЧНЯ
6.20 М/ф.
6.45 Х/ф «Пес Барбос i
незвичайний крос».
7.00 Х/ф «Самогонники».
7.20 Х/ф «Три горiшки для
Попелюшки».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
10.55 «Iнше життя».
11.50 «Iнше життя».
13.40 «Речдок. Випереджаючи час. Духiв».
18.00 Х/ф «Пiдозри мiстера Уїчера: Вбивство в будинку
на Роуд-Хiлл». (16+).
20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «З життя начальника
карного розшуку».
23.55 Х/ф «Нiчна подiя».
1.50 «Речдок».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
ВIВТОРОК, 18 СIЧНЯ

ПОНЕДIЛОК, 17 СIЧНЯ
5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
10.05 Анти-зомбi.
11.05 Х/ф «Злочинець». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Злочинець». (16+).
13.55 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+).
14.50, 16.25 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Прихована небезпека.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Клiтка». (18+).
2.00 Прихована небезпека.
2.45 Я зняв!

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.
10.10 Прихована небезпека.
11.10 Х/ф «Той, хто бiжить
по лезу». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Той, хто бiжить
по лезу». (16+).
14.05, 16.25 Т/с «Нюхач». (16+).
16.40 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Т/с «Нюхач». (16+).
0.40 Х/ф «Монстро». (16+).
2.05 Громадянська оборона.
2.50 Я зняв!
СЕРЕДА, 19 СIЧНЯ
4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!

4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Факти.
4.50 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини

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

10.10 Х/ф «Той, хто бiжить по

12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Зiткнення з

з К. Стогнiєм.

лезу 2049». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.30 Х/ф «Той, хто бiжить по
лезу 2049». (16+).
14.00, 16.25 Т/с «Нюхач». (16+).
16.35 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Дiльничний з
ДВРЗ 2». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Т/с «Нюхач». (16+).
0.40 Х/ф «Вулиця Монстро, 10». (16+).
2.30 Секретний фронт.
3.15 Я зняв!
ЧЕТВЕР, 20 СIЧНЯ
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Факти.
4.50 Громадянська оборона.

9.15 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.

з К. Стогнiєм.

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

безоднею». (16+).

12.45, 15.45 Факти. День.
13.10 Т/с «Вижити за

10.10 Секретний фронт.
11.10 Х/ф «Зiткнення з

безоднею». (16+).

14.05, 16.30 Т/с «Нюхач». (16+).
16.40 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Дiльничний з

ДВРЗ 2». (16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.

20.20 Анти-зомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.50 Т/с «Нюхач». (16+).
0.45 Х/ф «Точка обстрiлу». (16+).
2.20 Анти-зомбi.
3.05 Я зняв!

П`ЯТНИЦЯ, 21 СIЧНЯ

4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Факти.
4.50 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
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будь-яку цiну».
будь-яку цiну».

13.30 «На трьох». (16+).
14.45, 16.15 Т/с «Пес». (16+).
17.35 «На трьох». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.

20.05 Дизель-шоу. (12+).
22.55 «На трьох». (16+).
0.00 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».

1.20 Факти.
1.45 «На трьох». (16+).
2.50 Я зняв!

СУБОТА, 22 СIЧНЯ

4.30 Скарб нацiї.
4.40 Еврика!
4.50 Факти.
5.15 «На трьох». (16+).
6.50 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».

8.00 Т/с «Вижити за

будь-яку цiну».
9.55 «На трьох». (16+).
11.35 Х/ф «Точка обстрiлу».

12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Точка обстрiлу».
13.35 Х/ф «Втiкач». (16+).
16.05 Х/ф «Служителi

закону». (16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Найманець». (16+).
21.25 Х/ф «Форпост». (16+).
23.45 Х/ф «Володар бурi». (16+).
2.15 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 23 СIЧНЯ

4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Факти.
5.30 Анти-зомбi.
6.20 Громадянська оборона.
7.10 Прихована небезпека.
8.10 Анти-зомбi.
9.10 Секретний фронт.
10.05 Громадянська оборона.
11.05 Х/ф «Зiткнення з

безоднею». (16+).

12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Зiткнення з

безоднею». (16+).

13.45 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Всесвiтня

вiйна Z». (16+).

23.05 Х/ф «Костянтин». (16+).
1.35 Х/ф «Клiтка». (18+).
3.15 Я зняв!

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №2 (1279)

ТЕЛЕПРОГРАМА 17 СІЧНЯ - 23 СІЧНЯ

ПОНЕДIЛОК, 17 СIЧНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10

Снiданок з «1+1».

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15, 12.20 «Твiй день».
14.00, 16.45 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Форсаж 6».
23.05 Бойовик «Швидкiсть».
1.20 Х/ф «Свiт Юрського

перiоду 4».
3.35 «Життя вiдомих людей».
4.30 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».
ВIВТОРОК, 18 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».

ПОНЕДIЛОК, 17 СIЧНЯ
4.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.15 Т/с «Комiсар Рекс».
7.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).

7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00, 14.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Форсаж 7».
23.05 Бойовик «Швидкiсть 2:

8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Форсаж 8».
23.05 Комедiя «Назад у

8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Перевiзник».
22.15 Комедiя «Назад у

1.45 Бойовик «Форсаж 5».
3.50 «Життя вiдомих людей».
4.30 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

1.30 Бойовик «Форсаж 6».
3.45 «Життя вiдомих людей».
4.35 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».

0.25 Бойовик «Форсаж 7».
2.55 Комедiя «Стоянка».
4.15 «Життя вiдомих людей».
4.40 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».

22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).
1.20 Хата на тата. (12+).

1.25 Хата на тата. (12+).

Круїз пiд контролем».

СЕРЕДА, 19 СIЧНЯ

ВIВТОРОК, 18 СIЧНЯ

4.55 Т/с «Комiсар Рекс».
6.40 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.00 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).

майбутнє».

ЧЕТВЕР, 20 СIЧНЯ

СЕРЕДА, 19 СIЧНЯ
4.55 Т/с «Коли ми вдома».
5.20 Т/с «Комiсар Рекс».
7.00 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.00 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).
1.25 Хата на тата. (12+).

майбутнє 2».

П`ЯТНИЦЯ, 21 СIЧНЯ

6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».

ЧЕТВЕР, 20 СIЧНЯ

4.55 Т/с «Коли ми вдома».
5.45 Т/с «Комiсар Рекс».
7.35 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки».

(12+).
1.25 Хата на тата. (12+).

7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Перевiзник 2».
22.05 Комедiя «Назад у

майбутнє 3».

0.25 Комедiя «Назад у

майбутнє 2».
2.35 Комедiя «Назад у
майбутнє».
4.30 Х/ф «Грiнч - викрадач Рiздва».
6.00 «Життя вiдомих людей».
П`ЯТНИЦЯ, 21 СIЧНЯ

5.00 Т/с «Коли ми вдома».
5.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 Т/с «Слiпа». (12+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
19.45 Мiй секрет. Слава

Камiнська. (12+).

СУБОТА, 22 СIЧНЯ

7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 Комедiя «Дикi».
23.15 Комедiя «Назад у

майбутнє 3».

1.45 Х/ф «Грiнч - викра-

дач Рiздва».

3.25 «Вечiрнiй квартал».
5.15 «ТСН».
6.00 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 23 СIЧНЯ

7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя.

Дайджест».

19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 12».
23.15 Бойовик «Форсаж 8».
1.55 Комедiя «Стоянка».
3.15 «Свiт навиворiт».
5.00 «ТСН-Тиждень».
9.30 Неймовiрна прав-

да про зiрок.

10.55 Т/с «Папаньки».

(12+).

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

сезонiв. (12+).

23.30 Хата на тата. (12+).

НЕДIЛЯ, 23 СIЧНЯ

4.50 Т/с «Коли ми вдома».
5.15 Т/с «Папаньки». (12+).
8.30 МастерШеф. Битва

22.00 Вiкна-Новини.
сезонiв. (12+).
22.50 Мiй секрет. Актори серiалу 13.10 СуперМама. (12+).
18.00 Слiдство ведуть
«Крiпосна». (12+).

СУБОТА, 22 СIЧНЯ

5.00 Т/с «Коли ми вдома».
6.10 Т/с «Папаньки». (12+).

екстрасенси. (16+).

20.05 Один за всiх. (16+).
23.35 Таємницi ДНК. (16+).

НОВИНИ КІНО. КОРОЛЬ РІЧАРД: ВИХОВУЮЧИ ЧЕМПІОНОК
У усіх байпиков, реальні герої яких дали добро на їх створення, є один великий недолік - ця сама авторизованность, дозвіл на
зображення тільки тих аспектів біографії, з яким згоден прототип. Побачивши на екрані хоч би в першому наближенні те, яким був
Річард Уильямс, батько Серены і Венус Уильямс, авторам фільму «Король Річард» заздрити не доводиться.
У маленькому містечку Комптон живе звичайна сім’я - папа з мамою і п’ять дочок Уильямс. Але є в цій сім’ї одна незвичайна людина - глава сімейства Річард (Уилл Смит, він же продюсер стрічки), який одного разу почув, як якась тенісистка заробила 40 тисяч
доларів за чотири дні турніру. У цей момент, він подумав, що ці цифри не порівнянні з його річним доходом в 52 тисячі, а, означає,
він займається чимось не тим. І ще до народження своїх двох наступних дочок він складає 87-сторінковий план по їх вихованню і
перетворенню на найбільших тенісисток в історії. Наріжним каменем його плану є гасло - «Якщо у вас немає плану, означає ви
плануєте провал». Так що сестри з молодих нігтів строго дотримуються плану батька, увесь вільний час присвячуючи тренуванням
під його керівництвом (незважаючи на той факт, що він сам - охоронець, - і на погодні умови). У перервах Річард наполегливо
обходить усіх відомих йому тренерів - розсилає їм брошуру зі своїм планом і фотографіями дочок і відвідує їх особисто. Так триває,
поки тренер Піта Сампраса і Джона Макинроя Пол Коэн не погоджується прийняти Венус в учениці. Як вже писалося трохи вище,
жанр авторизованої біографії украй обмежує творчі пориви авторів, вимушених неодмінно героизировать головного персонажа,
перетворюючи його, а заразом і світ, що оточує їх, в красиву глянсову картинку з серії «історія успіху». При цьому за кадром залишається цілком виправдане припущення, що таких ідеальних людей просто не існує (той факт, що у Річарда є і інші діти, від яких він
відрікся згадується лише побіжно). Так що, якщо це вас не бентежить, то фільм «Король Річард : Виховуючи чемпіонок» може бути
корисний як путівник по ранніх роках кар’єри знаменитих чемпіонок - тут в точності хронології і фактів сумніватися не доводиться.
3.35 Реальна мiстика.

ВIВТОРОК, 18 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
ПОНЕДIЛОК, 17 СIЧНЯ
7.00 Сьогоднi.
6.30 Ранок з Україною.
7.10 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
8.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.15 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
8.15 Ранок з Україною.
11.00 Iсторiя одного
9.00 Зоряний шлях.
злочину. (16+).
10.45 Т/с «Мама моєї
14.50 Т/с «Виклик». (12+).
дочки». (12+).
15.00
Сьогоднi.
14.50 Т/с «Виклик». (12+).
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
19.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
20.10 «Говорить Україна».
19.00 Сьогоднi.
21.00 Т/с «Надiя».
20.10 «Говорить Україна».
23.00 Сьогоднi.
21.00 Т/с «Надiя».
23.10 Т/с «Зникаючi
23.00 Сьогоднi.
слiди». (16+).
23.10 Т/с «Зникаючi
1.30 Телемагазин.
слiди». (16+).
2.00 Т/с «Зникаючi слiди». (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Зникаючi слiди». (16+). 2.40 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.
2.40 Гучна справа.

17.01.2022

СЕРЕДА, 19 СIЧНЯ

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
11.00 Iсторiя одного

злочину. (16+).
14.50 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя».
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Зникаючi
слiди». (16+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Зникаючi слiди». (16+).
2.40 Гучна справа.
3.35 Реальна мiстика.
ЧЕТВЕР, 20 СIЧНЯ

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
11.00 Iсторiя одного

злочину. (16+).

14.50 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя».
23.00 Сьогоднi.
23.10 Слiдами 2021.
23.50 Т/с «Зникаючi

7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.00 Т/с «Комора життя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Комора життя». (16+).
18.00 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова

За матеріалами https://kino-teatr.ua

17.00 Т/с «Трикутник долi».
19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Трикутник

долi». (12+).

23.00 Т/с «Мама моєї дочки».
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Мама моєї дочки».
3.30 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 23 СIЧНЯ

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.10 Т/с «Ангелiна». (12+).
Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Зникаючi слiди». (16+). 17.00 Т/с «Пробачити
1.30 Телемагазин.
себе». (12+).
2.00 Т/с «Зникаючi слiди». (16+). 19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з
4.15 Реальна мiстика.
Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Пробачити себе».
слiди». (16+).
СУБОТА, 22 СIЧНЯ
1.30 Телемагазин.
7.00 Сьогоднi.
23.00 Т/с «Всупереч долi». (12+).
2.00 Т/с «Зникаючi слiди». (16+). 7.30 Реальна мiстика.
1.30 Телемагазин.
2.20 Реальна мiстика.
8.50 Т/с «Ангелiна». (12+).
2.00 Т/с «Всупереч долi». (12+).
15.00 Сьогоднi.
3.40 Гучна справа.
П`ЯТНИЦЯ, 21 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
15.20 Т/с «Ангелiна». (12+).
4.35 Реальна мiстика.

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ
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«ТІНІ ЗАБУТИХ ПРЕДКІВ»
ПАРАДЖАНОВА: КІЛЬКА ФАКТІВ
ПРО ФІЛЬМ, ЩО ЗМУШУЮТЬ
ПОЛЮБИТИ ЙОГО ЩЕ БІЛЬШЕ
9 січня, своє день народження міг би відзначати
справжній майстер постановки, любитель колажів,
експресивний художник, закоханий в українську
культуру, Сергій Параджанов, який назавжди змінив
образ українського живописного кіно. Параджанову
виповнилося б 98 років.
На честь дня народження Сергія Параджанова ми
згадаємо про найвідоміший його фільм – екранізацію
повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків», відкриваючи завісу створення фільму:
• На роль Івана Палійчука претендував зовсім інший
актор, а не Миколайчук. При першій зустрічі його
зовнішність Параджанову здалася невідповідною для ліричного героя. Проби вирішили все ж
зробити з поваги до Віктора Івченка, режисера і наставника молодого Миколайчука. Пізніше
Параджанов писав: «Я не очікував нічого особливого, тому доручив Іллєнку (оператору - ред.)
провести зйомки (кінопроби) і пішов з павільйону. Через кілька хвилин мене наздогнав збуджений Юрій: «Сергію Йосиповичу! Поверніться! Це щось неймовірне! Щось нелюдське! Щось за
межами розуміння і сприйняття». Злякавшись, що я пішов, Іван побілів, йому здалося, що він мені
не сподобався (так зізнавався актор потім), і в ньому ніби щось прорвалося. Він зачарував нас.
Юний, дуже стурбований, він світився дивовижним світлом. Така чистота, така пристрасність,
така емоційність вихлюпувались з нього, що ми були вражені, забули про все, навіть про те, що
вже затверджений інший актор.
• На противагу Івану Миколайчуку, Лариса Кадочникова свою роль отримала в першу ж хвилину
зустрічі з Параджановим. Кадочникова була дружиною оператора Юрія Іллєнка. «Тоді він разом
з Юрою приїхав до Міністерства культури для здачі сценарію «Тіней забутих предків », – згадує
актриса. – Юра першим ділом, звичайно, прийшов до мене, сказав, що хоче познайомити мене
з Параджановим, і ми пішли на вулицю Тверську, де була призначена зустріч. Це було літо, я
побачила Параджанова відразу. Власне, його неможливо було не помітити. Він сидів на валізі,
одягнений у все чорне. На голові якийсь безглуздий чорний капелюх. Я йшла в білому платті,
тоненька, з розпущеним волоссям, і Сергій, побачивши мене, тут же крикнув: «О, Марічка!»
• Зйомки картини проходили майже рік в селі Жаб’є і околицях села Криворівня Верховинського
району Івано-Франківської області. Сергій Параджанов невпинно вивчав гуцульську культуру,
оскільки по-справжньому закохався в текст Коцюбинського і не хотів знімати «чергове ювілейне
кіно» (спочатку картина замислювалася до святкування столітнього ювілею Коцюбинського). Будинок, в якому жив режисер під час зйомок, був постійно переповнений місцевими гуцулами. Це
місце Сергій знайшов разом з художником картини Георгієм Якутовичем, який знав і обожнював
Карпати. Зйомки тривали цілодобово. Якщо не працювали на майданчику, то робили це в будинку Параджанова, де проходили постійні наради. У вільні від зйомок дні Параджанов ходив
на справжні весілля чи похорони в околицях, вивчав побут або ж вирушав у місцевий музей
народного костюма.
• У картині можна побачити багато обрядів гуцульщини. Як розповідав сам режисер пізніше,
«кіношне мислення» постійно підштовхувало його редагувати ці обряди, змінювати, додавати
барвистих елементів. Однак на зйомках у масовці було багато місцевих жителів, які контролювали автентичність постановки. Приміром, гуцулам зовсім не сподобалося, що Параджанов
придумав одягнути під час сцени весілля на шию нареченому і нареченій ярмо, такої традиції не
існує. Однак епізод у фільмі зберегли.
• Композитор картини, Мирослав Скорик, родом
із Західної України, був великим шанувальником
автентичного виконання народної музики. Величезне значення у фільмі грає музичний супровід,
запис якого доставляв багато клопоту Параджанову і Скорику. Народні пісні у фільмі виконує масовка - група місцевих жителів. А ось для якісного
запису інструментів потрібно було їхати до Києва.
Параджанов за свій рахунок привіз 10 величезних трембіт на пасажирському літаку до Києва.
Все тому, що інструментам в картині відведена
дуже важлива роль: троє пастухів з трембітами є
поетичним рефреном фільму і з’являються в переломних моментах дії. Ридаючі голоси їхніх трембіт
надають подіям необхідне емоційне забарвлення,
підкреслюючи колорит легенди.
НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

РІЗДВО У СТИЛІ
КОЛИСКОВОЇ:
РУСЛАНА
ПРЕЗЕНТУВАЛА
МУЗИЧНИЙ ФІЛЬМ
«РІЗДВЯНИЙ СОН»

Українська співачка Руслана представила фільм «Різдвяний сон», у якому виконала 5 найпопулярніших колядок у стилі
колискових.
Як розповіла артистка на фейсбуці,
ідея створити різдвяний проект у формі колискових прийшла після того, як вона одного разу побачила у різдвяну ніч
сон. У фільмі співачка втілила враження
від етнографічних експедицій.
«І це – Різдво у стилі колискової. Музичну основу фільму складають 5 знакових пісень, з кожною з яких у мене своя
історія. Це перш за все «Тиха Ніч», одна
з моїх перших коляд, з якою я перемогла у 1996 році на Слов’янському Базарі.
Це — «Утішмося», версія однієї з найпопулярніших давньоєвропейських коляд
God Rest Ye Merry Gentlemen з українською лірикою легендарного Богдана
Стельмаха. Це «Різдвяний Плєс», гуцульська коляда, яку ми віднайшли високо
в горах, і не втомлюємося створювати
нові версії з її лейтмотивом. Це – «Нова
Радість», у трактовці мого великого друга і однодумця Василя Кондратюка, який
з небес спостерігає за нашими різдвяними приготуваннями і святом, яке він дуже
любив. І, звичайно, «Добрий вечір», коляда, без якої я не уявляю Українського
Різдва!» — розповіла Руслана.

Джерело: glamurchik.tochka.net

ПРОПОНУЮ РОБОТУ №2 (1279)

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

Кава робить
пам’ять міцнішою

Гармонія
почуттів
Спокій і душевна рівновага визначаються частіше за все не відсутністю проблем, а вмінням правильно ставитися до приємних
і малоприємних обставин в житті. Надмірне засмучення і душевні хвилювання – це лише наслідок не цілком адекватної реакції
на події.

1. Нервуєте через дурість або незручність іншої людини?
а) так, досить часто (10);
б) намагаюся терпиміше ставитися до
оточуючих (5);
в) практично ніколи (0).
2. Чи часто прокидаєтеся вночі через сильне серцебиття?
а) ніколи (0);
б) якщо турбують нагальні проблеми
(3);
в) дуже часто (7).
3. Чи можете підвищити голос,
щоб відстояти свою точку зору?
а) можу, але вдаюся до цього дуже
рідко (5);
б) немає, хоча стримуватися іноді буває важко (8);
в) час від часу такий крик допомагає

позбутися нагромадженого роздратування (0).
4. Ви задоволені своєю фігурою?
а) ні, раніше вона мені подобалася
більше (5);
б) в цілому, так, за винятком деталей
(2);
в) не хотілося б нічого міняти (0).
5. Поразка на особистому фронті
для вас крах чи шанс почати все
заново?
а) велике розчарування, що вимагає
досить тривалого часу, щоб познайомитися з кимось ближче (5);
б) не крах, але й перспективні знайомства мене не влаштовують (3);
в) подібна невдача відкриває великі
можливості в майбутньому (0).
6. Як часто вам сняться страшні
сни?
а) майже ніколи (0);
б) іноді (3);
в) ні, намагаюсь покладатися тільки на
себе (5).

Підсумуйте бали.
Від 0 до 17 балів. Ви дуже спокійні й
урівноважені, володієте внутрішньою
гармонією, до якої інші прагнуть все
життя. Не втрачайте душевної і фізичної кондиції, продовжуйте і далі приділяти достатньо уваги собі.
Від 18 до 35 балів. Хоча ви щосили
намагаєтеся зберегти душевну рівновагу, але щось підточує вас зсе-

редини. Постарайтеся розібратися в
собі.
Від 36 до 50 балів. Ви подібні вогнедишному вулкану, готовому ось-ось
вибухнути. Нервуєте через дрібниці,
приймаючи близько до серця навіть
малозначні неприємності. Не нехтуйте навіть найменшою можливістю
привести свою нервову систему в порядок, інакше можете спізнитися.

Хочете дізнатися, наскільки ви
врівноважені? Дайте відповідь на
питання тесту, вибравши один з
варіантів відповіді.

17.01.2022

Досить зварити каву і вмовляти прекрасну половину замінити її водою або чаєм.
Французькі вчені прийшли до висновку, що кава робить пам’ять більш міцною.
Причому, закономірність спостерігається
виключно жіночої половини.
В експерименті, метою якого було уточнення властивостей ароматного напою,
взяли участь п’ять сотень людей. Каву
учасниці пили щодня всі чотири роки дослідження. Виявилося, що напій дуже добре вплинув на їх пам’ять.
На чоловіків кава такого ефекту не надавала. Вчені вважають, що на жіночий організм стимулятори впливають сильніше –
звідси і результат.

У оптимістів серце
вдвічі здоровіше,
ніж у песимістів

До захворювань серця і судин більше
схильні, як виявилося, песимісти. Звіт про
нові дослідження, які підтверджують даний факт, опублікований експертами з
університету штату Іллінойс.
У дослідженнях, описаних лікарями, взяли участь 5000 жінок і чоловіки віком 4584 роки. Всім респондентам заміряли артеріальний тиск, вагу тіла, рівень глюкози і
холестерину в крові. Окрім цього враховувалися раціон харчування, активність і залежність чоловіків і жінок від тютюну. І, нарешті, всі пройшли психологічні тесті, за
допомогою яких було встановлено душевне здоров’я респондентів і їх рівень оптимізму.
Аналіз даних здивував лікарів, оскільки
виявився зв’язок між здоров’ям серця і
рівнем оптимізму. У позитивно налаштованих людей здоров’я серця виявилося
на 50-75% міцніше, а саме здоров’я краще на 55%, ніж у тих, хто в тестах написав,
що проживає життя, весь час перебуваючи в стані песимізму.

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ГОРОСКОП

з 17 січня по 23 січня

Лев (23 липня – 23 серпня)
У пошуку нової роботи на цьому
тижні можна звернутися за допомогою до друзів. Гарний час для
проходження співбесіди, де головне – показати свої професійні якості.

Стрілець (23 листопада – 21
грудня)
Спробуйте знайти спільну мову з
керівництвом і спільність поглядів на проблему, що склалася. Головне – не нервувати: все складеться добре.

Телець (21 квітня – 21 травня)
Проявіть на цьому тижні ініціативу в професійній сфері. Але щоб
все задумане вдалося треба чітко сформулювати цілі і завдання на даний період,
а також хоч іноді прислухатися до підказок внутрішнього голосу.

Діва (24 серпня – 23 вересня)
Краще не пришвидшувати події,
набратися терпіння, навіть якщо
хочеться отримати все і відразу. Тому,
перш ніж витратити гроші, гарненько
подумайте: а чи потрібно. На цьому тижні присвятіть час домашнім, вони це оцінять.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)
Зараз краще не давати порожніх і
нездійсненних обіцянок. Обережно ставтеся до фінансів: марні витрати можуть істотно підірвати сімейний бюджет.
Тиждень сприятливий для нетривалих
поїздок.

Близнюки (22 травня – 21 червня)
Стимулом у розвитку кар’єри може
стати новий проект – сміливіше
включайтеся в роботу, активно використовуйте свої таланти. Відкритість і позитивний
настрій допоможуть знайти нових друзів. В
кінці тижня приділіть увагу близьким.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)
Для працівників офісів – спокійний період, ви стаєте консервативні і злегка «неповороткі». Хороший
період для того, щоб «з розумом» витратити гроші, наприклад, придбати побутову
техніку.

Рак (22 червня – 22 липня)
Зараз не варто довіряти всьому,
що почуєте. Обов’язково проаналізуйте отримані зведення,
перш ніж починати діяти. Спробуйте налагодити відносини не тільки в колективі,
але і в сім’ї. Дружня підтримка і розуміння
додадуть оптимізму.

Скорпіон (24 жовтня – 22
листопада)
Гарний час для будь-яких переговорів (будь то співбесіда або зустріч
з партнерами) і знайомств. Правильно
визначивши мету розвитку і досягнувши
певних результатів, можете розраховувати
на матеріальне заохочення.

Овен (21 березня – 20 квітня)
На цьому тижні краще поспіху, не
відволікаючись на дрібниці, спокійно працювати, тоді зможете досягти успіху.
Якщо є можливість, побудьте наодинці з собою – так легше досягти психологічно комфортного стану, подумати про майбутнє.

Водолій (21 січня – 19 лютого)
Тільки вроджений такт і вміння
обходити гострі кути, допоможуть
гідно вийти з делікатної ситуації. В кінці
тижня знайдіть час для спокійного відпочинку, розслабтеся, це допоможе накопичити енергію для майбутньої весни.
Риби (20 лютого – 20 березня)
Гарний час для ведення переговорів. Зараз розвиток всіх кар’єрних устремлінь буде залежати тільки від
вас. Вдалий період і для спілкування з
друзями. Якщо запланували відпочинок,
то цей період обіцяє масу вражень, незабутніх і цікавих знайомств. Хороший співрозмовник зможе скрасити шлях.

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ
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