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РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8747 ВАКАНСІЙ

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

УВАГА!  
ПИЛЬНУЙТЕ! 

76

МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

ТЕЛЕПРОГРАМА 

НОВИНИ ФУТБОЛУ

38

40

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

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

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

ВАНТАЖНИКИ •  
РІЗНОРОБИ

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

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

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

НАВЧАННЯ 
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ

24

25

26

26

27

30

31

35

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

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

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

КУР’ЄРИ

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

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

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

КРАСА • ФІТНЕС •  
МАСАЖ
Візажисти. Майстри: з манікюру, 
педикюру. Перукарі. Косметологи. 
Фітнес-тренери. Масажисти.
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12

12
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13

13

13

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

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

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

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

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

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

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

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

14
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16

19

19

22
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Телефон для роботодавців 537-3717, 451-4222. Останній термін прийому оголошень – П`ЯТНИЦЯ, 16:30

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

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

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

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 85889.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 15 500 прим) 

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

на КВ №24537-14477ПР від 04.09.2020 р.

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

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

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

ВИХОДИТЬ ЩОПОНЕДІЛКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 22360

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

Дата виходу у світ: 29.07.1996 р.
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ, КЕРІВНИКИ • АДМІНІСТРАЦІЯ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

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

КОНДИТЕРІВ шукаєво з усіх регіонів України! Бар-
вуємо життя  солодким щастям! Офіційне працев-
лаштування. З/п 13500-16000 грн. Тел.: 063-528-
2149, 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 кулінар-
ний дім «ІБІС». ГР: 2/2. м.Київ, бул. Лесі Українки, 
20/22 (ст.м «Печерська»). Офіційне працевлаштуван-
ня. Безкоштовне харчування. Тел.: 067-194-1744, Іри-
на, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 9.00-18.00).  

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

КЕРІВНИКИ • 
АДМІНІСТРАЦІЯ

КЕРУЮЧИЙ НА ВИРОБНИЦТВО на постійну робо-
ту потрібен. З/п при співбесіді. Місце роботи Віта 
Поштова. Іногороднім надаємо житло. Тел.: 067-
235-68-30, Сергій Олександрович.  
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ПОНАД  30 000  РОБОТОДАВЦІВ  ЧЕКАЮТЬ  НА  ТЕБЕ  НА  WWW.JOBS.UA

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ 

АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВИЙ ПОМІЧ-
НИК. Робота з документами. Прийом дзвінків. 
Кар’єрний зріст. З перспективою керівництва. 
Тел. 099-659-6014.  

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

АДМІНІСТРАТОРИ в комп’ютерний клуб. Знання 
ПК (геймери). З/п 10000 грн. Хлопці та дівчата. Тел. 
063-026-7222.  

АДМІНІСТРАТОРІВ НА РЕЦЕПЦІЮ запро-
шує 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 працев-
лаштування. З/п 16000 грн. Стабільна випла-
та з/п 2 рази в місяць. ст.м «Шулявська», вул. 
Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859, відділ 
персоналу.  

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

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

ОПЕРАТОР ПК в транспорту компанію для внесен-
ня 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. Додатковий дохід для невгамовних 
пенсіонерів! Гідна прибавка до пенсії! Тел.: 067-
814-2125, 063-251-1018.  

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

ТЕРМІНОВО ПОТРІБНІ! Енергійні, амбітні пен-
сіонери на керівну позицію. Стабільний дохід. 
Високі премії. Тел. 063-273-2581,  067-445-7366.  

КУР’ЄР для доставки конвертів, пошти в кур’єрсь-
ку компанію для доставки документів по окремому 
району міста. ГР: пн-пт, з 9.00  до 18.00, працев-
лаштування. Проїзний + моб. зв’язок. З/п від 8000-
10000 грн. Тел. 093-778-0140 + viber.  

КУР’ЄР без досвіду роботи. Правий берег. «Ге-
рольдмайстер» - виробництво нагородно-сувенір-
них виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. Бориспільсь-
ка, 17.  

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

КУР’ЄРИ

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ в клінінгову ком-
панію. З/п висока. Тел.: 067-548-2916, 067-567-
6728.  

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

МЕНЕДЖМЕНТ • 
МАРКЕТИНГ •  
РЕКЛАМА

ІНЖЕНЕРИ-ГЕОДЕЗИСТИ потрібні підприємству 
на постійну роботу. Досвід  роботи. З/п договірна. 
В разі необхідності житло надається. Тел. 095-284-
1430, Сергій Валентинович.  

ЛОГІСТ з досвідом роботи. Робота на віддаленні. 
Тел. 067-320-4078.  

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ

ТЕХНОЛОГА ХАРЧОВИХ ВИРОБIВ запрошує 
на роботу ТОВ «Київхліб». Розвозка з Київської 
області до місця роботи. Офіційне працевлашту-
вання, всі соцгарантії. Управління персоналом: 
вул. Межигірська, 83. Тел.: (044) 206-7599, 095-
276-5025, 050-018-1644, 050-685-7771, 050-950-
3505.  
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АДМIНIСТРАТИВНИЙ ПОМIЧНИК з медичним до-
свiдом. Офiс в центрi мiста, гарантованi виплати, 
графiк 5/2 або гнучкий. Без вiкових обмежень. Тел. 
099-300-0322 вайбер.  

МЕДИЧНА СЕСТРА. ГР: доба через три. З/п 8000 
грн. Тел.: 097-987-4098, 099-141-5945.  

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

МЕДИЦИНА • 
ФАРМАЦЕВТИКА

ПОТРІБНІ МАСАЖИСТИ. З/п висока. Іногороднім 
надаємо житло. Можливо без ДР. Навчаємо. Гнучкий 

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

ЕКСПЕДИТОР на склад продуктів харчування. З/п 
15000 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка 
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-455-
4262, 067-325-1050.  

ЕКСПЕДИТОР. З/п від 16000 грн. Досвід роботи 
вітається. Позмінний графік. «ІДС АКВА СЕРВІС» 
запрошує на роботу. Тел.: 067-217-6697, 067-240-
1418, 067-321-9695.  

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

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

КАСИРИ-ПРОДАВЦІ. З/п 13000 грн «чистими». 
Магазини одягу секонд-хенд мережі «HUMANA». 
Офіційне працевлаштування з першого дня ро-
боти + соцпакет. З/п та аванс своєчасно. ГР: 3/2, 
ковзний. Звертайтесь до директора магазину 
або за тел.: (044) 538-0218, (044) 538-0219, www.
humana.com.ua  

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

ФАХІВЦІ, МЕДИЦИНА, КРАСА • ФІТНЕС, ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ

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

КРАСА • ФІТНЕС • МАСАЖ
графік. Строго без інтиму. Салон ERGO STUDIO. вул. Кня-
жий Затон, 9. Запис на співбесіду за тел. 098-888-6632.  

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

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

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

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

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

КАСИРІВ запрошуємо на роботу. ГР: 7/7. З/п від 
10500 грн. Готові працевлаштувати людей з ін-
валідністю. Адреси: ст.м «Нивки», пр-т Перемоги, 
67, тел.: 067-449-2631, 067-449-2613; ст.м «Шу-
лявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 067-449-2613, 
067-449-2631; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 
3-А, тел. 067-342-5756.  

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

КІОСКЕР-ДИСПЕТЧЕР на точку продажу преси в 
офісному будинку за адресою: вул. Дружківська, 
10, ст.м «Берестейська».  Тел.: 093-012-1450, 095-
232-0305, (044) 400-1355.  

ПРОДАВЕЦЬ НА ЯРМАРКУ потрібен на постійну 
роботу у зв’язку з розширенням виробництва. Тел.: 
(044) 462-4419, 093-472-0301.  
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ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
ПРОДАВЕЦЬ в мінімаркет в центрі Києва. З/п 
13000 грн. ГР: тиждень/тиждень. Можливе 
надання житла. Тел.: 093-416-2327, 099-258-
2797.  

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ товарів для здо-
ров’я. Бажано жін. 30-60 років, з досвідом роботи 
у сфері продажу побутових товарів. Тел. 067-604-
5599, Антоніна.  

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

ПРОДАВЕЦЬ в прод. мінімаркет. Житло надається. 
Тел.: 095-361-7582, 066-799-7001.  

ПРОДАВЕЦЬ в торговий павільон. Продукти 
харчування. Печерськ. З/п від 10000 грн/міся-
ць. 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, 050-537-
6488, 063-810-8609, 098-285-8520.  

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ ТМ «Самоцве-
ти» - 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 + бону-
си. Тел.: 067-549-4343, 044-235-0191.  

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

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.  

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

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

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, 
067-449-2613; ст.м «Шулявська», вул. В. Геть-
мана, 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. У 
нас працюють (бажано) дівчата віком від 25 до 55 
років. З/п від 13000-17000 грн/міс. Тел. 067-219-
9968.  

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

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

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ. З/п 13000 грн «чистими». 
Магазини одягу секонд-хенд мережі «HUMANA». 
Офіційне працевлаштування з першого дня ро-
боти + соцпакет. З/п та аванс своєчасно. ГР: 3/2, 
ковзний. Звертайтесь до директора магазину 
або за тел.: (044) 538-0218, (044) 538-0219, www.
humana.com.ua  

ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ потрібні в магазин 
будівельних матеріалів на постійну роботу. ГР: 9.30-
19.00, п’ятиденка. З/п 12500 грн./міс. Пропонуємо 
стабільну виплату з/п. Офiційне працевлаштуван-
ня. Безкоштовне навчання. м. Київ, вул. О. Теліги, 
27 (ст.м «Дорогожичі»). Тел. 050-352-2850, Леонід.  

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

КУХАРІВ НА ГАРЯЧИЙ ПРОЦЕС запрошує cучас-
ний 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 запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR. 
Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів 
вашого оператора).  

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

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

МИЙНИКА ПОСУДУ (біла мийка) запрошує cучас-
ний 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.  

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

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ

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).  

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. Рогне-
динська, 2, ст.м «пл. Льва Толстого», «Палац спор-
ту». Телефонувати з 10.00 до 18.00, пн-пт: 073-415-
7232, (044) 235-0952, (044) 234-4394.  

ПЕКАРЯ-ТIСТОРОБА запрошує на роботу ТОВ 
«Київхліб». Розвозка з Київської області до місця 
роботи. Офіційне працевлаштування, всі соцга-
рантії. Управління персоналом: вул. Межигірська, 
83. Тел.: (044) 206-7599, 095-276-5025, 050-018-
1644, 050-685-7771, 050-950-3505.  

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

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.: 067-
449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна», вул. 
Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

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

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

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 пра-
цевлаштування. Безкоштовне харчування. Тел.: 
067-194-1744, Ірина, 067-658-9307, Ольга (пн-пт, 
9.00-18.00).  

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

КОНДИТЕРІВ шукаєво з усіх регіонів України! Бар-
вуємо життя  солодким щастям! Офіційне працев-
лаштування. З/п 13500-16000 грн. Тел.: 063-528-
2149, 095-274-9106.  

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, ро-
бити 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 кори-
стуватись технологічними картами, робити підго-
товку напівфабрикатів, готування страв. Компанія 
забезпечує співробітників спецодягом. Для спів-
робітників компанії діють знижки 30% на обіди. 
Тел.: 067-413-1944, 067-413-1933, Марія.  

КУХАРІ з ДР в ресторан в центрі Києва. ГР: 5/5. 
Іногороднім житло. З/п: від 1000 грн/зміна (18000-
19000 грн/місяць). Вул. Рогнединська, 2, ст.м «пл. 
Льва Толстого», «Палац спорту». Телефонувати з 
10.00 до 18.00, пн-пт: 073-415-7232, (044) 235-
0952, (044) 234-4394.  
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РЕСТОРАНИ, ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ, МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

Шановні пошукачі, переконливо про-

симо: щоб не стати жертвою теле-

фонного 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!

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

ШВАЧКА потрібна на постійну роботу. Офіційне 
працевлаштування, відпускні, лікарняні, соцпакет. 
ГР: пн-пт, з 8.00 до 16.30. Більш детальна інформа-
ція за тел.: 067-788-4248, 050-358-4038.  

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

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

ШВАЧКА для пошиття постільних речей. З/п: від 12000 
грн + премія. Повна зайнятість. Р-н ст.м. «Теремки». На-
даємо житло. Тел.: 067-406-1443, (044) 209-1427.  

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

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

МЕБЛЕВЕ  
ВИРОБНИЦТВО
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МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО, БУДІВНИЦТВО

ЗВАРЮВАЛЬНИК-САНТЕХНІК в р-ні ст.м. «Нив-
ки». З/п від 32000 грн, виплати двічі на місяць. 
Виробіток за затвердженими розцінками. Тел. 063-
262-9759, Юрій Юрійович.  

ІНЖЕНЕРИ-ГЕОДЕЗИСТИ потрібні підприємству 
на постійну роботу. Досвід  роботи. З/п договірна. 
В разі необхідності житло надається. Тел. 095-284-
1430, Сергій Валентинович.  

КОМПЛЕКСНІ БРИГАДИ потрібні в р-ні ст.м. «Нив-
ки». З/п від 32000 грн, виплати двічі на місяць. Ви-
робітка за затвердженими розцінками. Тел. 063-
262-9759, Юрій Юрійович.  

РІЗНОРОБИ НА БУДІВНИЦТВО на постійну робо-
ту потрібні. З/п 100 грн/година. Місце роботи Віта 
Поштова. Іногороднім надаємо житло. Тел.: 067-
235-68-30, Сергій Олександрович.  

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

БУДІВНИЦТВО

МЕХАНІК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІО-
НУВАННЯ в мережу бізнес-центрів. З/п: 15000-
21000 грн (в залежності від об’єкта). ГР: 5/2 (8 го-
дин зміна). Ст.м «Васильківська», ст.м «Святошин». 
Офіційне працевлаштування, оплачувана відпуст-
ка, лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. Тел. 067-
286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

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

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК в сфері ремонтів житло-
вих, офісних, торгових та інших приміщень. Робота 
постійна, З/п два рази в місяць вiд 13000 грн. Баж. 
не старше 35 років, наявність документів обовязко-
ва. Робота в м. Києві. Тел. 067-443-5770.  

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

ПОКЛІЙНИЦІ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЇ в р-ні ст.м «Нивки». 
Бажано жінки до 45 років. 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.  

САНТЕХНІК в мережу бізнес-центрів. З/п 16500 
грн. ГР: 5/2 (8 годин зміна). Ст.м «Видубичі». Офі-
ційне працевлаштування, оплачувана відпустка, 
лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. Тел. 067-286-
3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК в р-ні ст.м. «Нивки». З/п від 
32000 грн, виплати двічі на місяць. Виробітка за за-
твердженими розцінками. Тел. 063-262-9759, Юрій 
Юрійович.  
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РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ЗБИРАЛЬНИК СПОК (алюмінієві вікна, перегород-
ки, двері, фасадні системи). Тільки з досвідом ро-
боти. 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.  

ЗВАРЮВАЛЬНИКИ на постійну роботу потрібні. 
З/п при співбесіді. Місце роботи Віта Поштова. 
Іногороднім надаємо житло. Тел.: 067-235-68-30, 
Сергій Олександрович.  

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

КОЧЕГАР терміново потрібен виробничій фірмі 
на постійну роботу. Ст.м «Академмістечко». ГР: 
доба/дві доби. З/п договірна. Тел.: 067-218-
8587, 066-705-5580.  

КОЧЕГАР (сезонна робота) в мережу бізнес-цен-
трів. З/п 11000 грн. ГР: 5/2 (денна зміна). Ло-
кації: ст.м «Дорогожичі», ст.м «Видубичі», ст.м. 
«Лук’янівська». Офіційне працевлаштування, 
оплачувана відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на мі-
сяць/премії. Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 
18.00.  

МАЙСТЕР по обробці штучного акрилово-
го 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. ОР 
щонайменше 5 років. ГР: 8.00-18.00, сб, нд - вихід-
ні. 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, Владис-
лав, 063-233-2532, Артем.  

МЕХАНІК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІО-
НУВАННЯ в мережу бізнес-центрів. З/п: 15000-
21000 грн (в залежності від об’єкта). ГР: 5/2 (8 го-
дин зміна). ст.м «Васильківська», ст.м «Святошин». 
Офіційне працевлаштування, оплачувану відпустку, 
лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. Тел. 067-286-
3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

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

МОНТАЖНИК СПОК (алюмінієві вікна, перегород-
ки, двері, фасадні системи). Уміння читати скла-
дальні креслення, ДР з електроінструментом. Міс-
це роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: залежить 
від об’єктів. Офіційне оформлення. З/п від 20000 
грн. Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, 044-406-
4093.  

ОБРОБЛЮВАЧ ДЕТАЛЕЙ. Без досвіду роботи. 
«Герольдмайстер» - виробництво нагородно-су-
венірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. Бори-
спільська, 17.  

ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРОБНИХ ВЕРСТАТІВ З 
ЧПУ заводу Євроформат. Виробництво ліфтового 
обладнання. З/п 18000 грн. Своєчасні стабільні ви-
плати + премії. Можлива строкова зайнятість. Ком-
фортні умови праці. Смачні обіди. Надаємо спецо-
дяг. 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 працевлашту-
вання, 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 вер-
стат). 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. До-
свід  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 висо-
ка. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.  

РІЗАЛЬНИК на розкрійно-фрезерувальний вер-
тикальний верстат Штрибих. Місце роботи: Київ, 
Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 10.00-19.00. 
Обов’язково ДР на розкрійному верстаті (верти-
кальний або горизонтальний). З/п 16000-19000 
грн. Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, (044) 406-
4093.  

РІЗАЛЬНИК алюмінієвого профіля (дискова, тор-
цовочна пила Ощелик). ДР на відрізному верстаті. 
Місце роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: п’яти-
денка, 10.00-19.00. Офіційне оформлення. З/п від 
15000 грн. Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, 044-
406-4093.  

CЛЮСАРІВ-СКЛАДАЛЬНИКІВ запрошує на ро-
боту 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.  

ЕКСКАВАТОРНИК на екскаватор JCB 3CX на 
постійну роботу. ДР бажано, навчаємо. З/п ви-
сока. Тел.: 067-442-9447, 067-114-4474.  

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п 10000 грн/міс. Повна 
зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Академмі-
стечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, р-н 
Позняки. 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. Елек-
триків, 29-А. Тел. 067-555-1264, e-mail: Hr@5el.
com.ua  

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

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК (збірка електрощитового 
обладнання). ДР. З/п від 18000 грн. Тел.: 093-108-
7959, 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 «Виду-
бичі»). ГР: 5/2, сб, нд - вихідні. Виїзд на об’єкти  
здійснюється на службовому автомобілі. Спецодяг, 
інструменти, корпоративний моб. зв’язок - забез-
печено. З/п 15000 грн. Тел.:  067-413-1944, 067-
413-1933, Марія.  

ЕЛЕКТРОМОНТЕР. З/п від 7700 грн. Офіційне 
працевлаштування. Можливе надання службового 
проживання. Тел. 096-712-7824, Яна Павлівна.  

ЗВАРЮВАЛЬНИКА на напівавтомат запрошує на 
роботу рекламно-виробнича компанія. Тел.: 098-
322-4386, 099-471-4431.  
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САНТЕХНІК в мережу бізнес-центрів. З/п 16500 
грн. ГР: 5/2 (8 годин зміна). Ст.м «Видубичі». Офі-
ційне працевлаштування, оплачувана відпустка, 
лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. Тел. 067-286-
3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

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  

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

СКЛАДАЛЬНИК електрощитового обладнан-
ня. З/п від 18000 грн. Тел. 067-290-3105.  

СКЛАДАЛЬНИКІВ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАС за-
прошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працев-
лаштування. З/п відрядно-преміальна. Холостякам 
-  сприяння в поселенні. Робота в м. Боярка, вул. 
Соборності, 36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-
3626, 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 ви-
робництві не менше 5 років, бажано вік до 60 років, 
без ШЗ. Проживанням та харчуванням забезпечує-
мо. Офіційне оформлення. З/п від 17000 грн. Київ, 
р-н Феофанія. Тел.: 096-457-5552, 050-607-9401, 
Валентина.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК каналізаційних мереж по-
трібен 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 «Ака-
деммістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, 
р-н Позняки. Тел. 063-031-5245, Олена Олексан-
дрівна.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. З/п від 7700 грн. Офіційне 
працевлаштування. Можливе надання службового 
проживання. Тел. 096-712-7824, Яна Павлівна.  

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

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК алюмінієвих кон-
струкцій. 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.  

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

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

ТЕХНІК-ЕЛЕКТРИК з 3 групою допуску для ре-
монту і обслуговування електроустаткування та 
інженерних мереж будівлі терміново потрібен для 
обслуговування торгового центру. ДР від 2 років. 
Тел. 063-237-8567, Андрій.  

ТОКАРЯ запрошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офі-
ційне працевлаштування. З/п відрядно-преміаль-
на. 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 шкідли-
вих 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.  
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ВІЙСЬКОВІ У ВІДСТАВЦІ!!! потрібні для ад-
міністративної роботи в офісі. Робочий тиждень: 
5/2 (гнучний графік). Гарантований дохід. Локація 
офісу центр. Без вікових обмежень. Тел.: 063-198-
6343, вайбер, 095-341-8589.  

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

ОХОРОННИК в автокооператив на постiйну робо-
ту. Вул. Жилянська, 99, р-н з/д вокзала. ГР: нiчнi/
деннi змiни. Тел. 066-177-5994, Олег Геннадійович, 
телефонувати з 10.00 до 17.00.  

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

ОХОРОННИК потрібен ТОВ «Столичний берег». 
ГР: 2/4 зміни. Офіційне працевлаштування. З/п 750 
грн/зміна. Поруч ст.м «Лівобережна». Тел. 067-209-
4843.  

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

ОХОРОННИКИ в «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.  

ОХОРОННИКИ в гаражний кооператив, р-н Бе-
резняки. Тел. 067-405-3990, Віктор.  

ОХОРОННИКИ. Баж. чол., 20-55 років. ГР: добові. 
З/п 650-700 грн/зміна. Вул. Овруцька, 18 (ст.м 
«Лук’янівська»). Тел.: (044) 225-8988, 068-130-
9612, 093-552-5995, 10.00-18.00.  

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

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

ОХОРОННИКИ. Вахта: 3/3, 7/7, 15/15, 20/10 та 
більше. Об’єкти по Києву та області. З/п від 8000 
до 17000 грн/міс. Виплата авансу після вахти до 
100%. Вік не має значення. Проживання безко-
штовно. Звертатися: ст.м «Лівобережна», вул. Є. 
Сверстюка, 19, оф. 1104 або за тел.: 096-308-1263, 
066-549-4430, 063-251-7740.  

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

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

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.  

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.  

СТАРШИЙ ОХОРОНЕЦЬ в мережу бізнес-цен-
трів. З/п 10000 грн. ГР: 7/7. Ст.м «Видубичі». Офі-
ційне працевлаштування, оплачувана відпустка, 
лікарняні. З/п 2 рази на місяць/премії. Тел. Тел. 
067-217-0605, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  
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ВОДІЇ
ВОДІЙ КАТ. «Е» для перевозки негабаритних 
вантажів по Україні. Навчаємо. Показуємо. З/п 
40000 грн на мiсяць Тел. 067-243-9858.  

ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 25000 
грн. Тел. 068-652-1653.  

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

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

ВОДІЙ на «Мерседес Атего» 18 палет. Палетна до-
ставка 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. 096-763-0000.  

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

ВОДІЙ потрібен на авто компанії на постійну робо-
ту в компанію «Давай Переїдем» (сфера вантажо-
перевезень). 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.  

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. Жме-
ринська. Працевлаштування офіційне. Тел.: 067-
230-9040, 068-175-1717.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР терміново потрібен. До-
ставка товару по торговим мережам. З/п від 15000 
грн. Тел. 098-617-2417.  

ВОДІЙ-КУР’ЄР на авто ПікАП в кур’єрську ком-
панію 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 ком-
панію 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-вироб-
нича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР змін-
ний: 6-денка, сб - короткий день. Наявність акту-
ального 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.  

ВОДІЇ кат. «В, С» на ЗІЛ-самоскид та Газель (ван-
тажоперевезення 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. Пере-
везення 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 працевлаштуван-
ня. 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. Офіцій-
не оформлення. З/п від 30000 грн. Тел.: 050-358-
0689, Андрій; 067-547-5326, Ярослав.  

ВОДІЇ-ЕКСПЕДИТОРИ потрібні для розвозки кон-
дитерських виробів по Києву (Газель). Борщагівка, 
Відрадний. Тел. 093-294-1909.  

ВОДІЙ MAN, вантажопідйомність 10 т. Робота 
по м.Києву. Офіційне працевлаштування. З/п 
1000-1500 грн за добу. Тел 096-669-7156.  

ВОДІЙ з власним авто (мікроавтобус) для розвоз-
ки хліба потрібен на постійну роботу у зв’язку з 
розширенням виробництва. Тел.: (044) 462-4419, 
093-472-0301.  

ВОДІЙ кат. «Е» з ДР на іномарках. З/п від 20000 грн. 
Тел. 097-301-2200.  

ВОДІЙ кат. «Е» на мiжнароднi маршрути Україна 
- Казахстан, Узбекистан, Азербайжан. З/п 1500 
у.о. на мiсяць. Тел. 067-243-9858.  

ВОДІЙ на ВАЗ-2107 в компанію художня ковка. ДР 
щонайменше 5 років. ГР: 8.00-17.00, сб, нд - вихід-
ні. Бортничі. З/п 10000 грн. Тел. 067-759-0119.  

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

ВОДІЙ 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 шкід-
ливих звичок. З/п від 17000 грн. Тел.: 067-247-2450, 
Ольга Василівна, 067-440-4095, Сергій Васильович.  

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

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

АВТОКРАНІВНИК з досвідом роботи, без шкідли-
вих звичок. На автокран XCMG25k5 25 тонн. Стріла 
38+9 м гусак. Можливі вахти. Оплата 185 грн/год. 
Тел. 098-415-1485.  

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

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

ВОДІЇ на «Газель». З/п 15000-20000 грн (відрядна). 
Перевезення вікон, профіля. Водій не вантажник. 
Баж. 25-55 років, ДР та знання Києва. Обслуговуван-
ня тільки на СТО. Тел.: 067-468-8511, 066-986-5417  

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

ВОДІЇ СМІТТЄВОЗІВ. З/п ставка 25000 грн. Офі-
ційне оформлення. Надаємо житло. Робота на 
Південній Борщагівці, вул. Миру, 21. Тел.: 050-388-
5965, Олександр, 050-029-2535, Владислав, 063-
233-2532, Артем.  
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ВОДІЇ, АВТОСЕРВІС

МАЙСТЕР З ПЕРЕТЯЖКИ МЕБЛІВ ТА ВСТАНОВ-
ЛЕННЯ АВТОЧОХЛІВ. МР: Печерськ. З/п відряд-
на. Тел: 067-503-6590, 063-692-5122.  

ШИНОМОНТАЖНИКИ. Терміново! Порядні, пра-
цьовиті. Ст.м «Шулявська», «Дорогожичі»,»Академ-
містечко». З/п: від 20000 грн/місяць + %. Тел. 098-
195-1721, з 9.00 до 19.00.  

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

АВТОСЕРВІС
АВТОМИЙНИКИ. Бажано з ДР та віком від 18 до 30 
років. Без алко- та наркозалежності. Пунктуальних 
та відповідальних заохочуємо. З/п щотижня, кожен 
день бонуси + чай. Наприкінці місяця є премія для 
відповідальних. Для іногородніх є житло безко-
штовно! Тел.: 096-756-8787, 066-673-2308.  

АВТОСЛЮСАР з досвідом роботи з вантажними ав-
томобілями потрiбен на роботу. Тел. 096-455-6668.  

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

АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК (ПНЕВМАТИК) для ро-
боти з автобусами «Богдан». З/п 1000 грн/день. Жит-
ло безоплатно. Тел.: 066-521-5397, 067-600-0161.  

ЗВАРЮВАЛЬНИК-РИХТУВАЛЬНИК з ДР (навич-
ки 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. 067-600-0161.  
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АВТОСЕРВІС, ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ, ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

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

ВАНТАЖНИК-ДВІРНИК в ресторан в центрі Києва. 
ГР: 7/7, 8.00-19.00. З/п: 8250 грн за два тижні. 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.  

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

ВАНТАЖНИКИ на виробництво. Дарницький 
р-н. З/п 18000-19000 грн. Тел. 073-865-2929.  

ВАНТАЖНИКИ на постійну роботу. Тел.: 096-292-
5919, 063-795-9598.  

ВАНТАЖНИКИ. Подільський р-н. З/п від 10000 на мі-
сяць, виплата щотижнева. Надаємо безкоштовне жит-
ло. Тел: 063-642-5069, 099-526-8836, 068-589-1763.  

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 на склад продуктів харчування. З/п 
13500 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка 
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-455-
4262, 067-325-1050.  

ВАНТАЖНИК з досвідом роботи на наванта-
жувачі терміново потрібен підприємству. Р-н 
аеропорту «Жуляни». Тел. 067-250-1335, Ми-
кола.  

ВАНТАЖНИК. З/п від 12000 грн. Позмінний графік. 
«ІДС АКВА СЕРВІС» запрошує на роботу. Тел.: 067-
217-6697, 067-240-1418, 067-321-9695.  

ВАНТАЖНИК. Офіційне оформлення та відпуст-
ка, 5-денний робочий тиждень. Санітарна книжка. 
Київ, р-н Куренівка. Звертатися за тел. 068-127-
1308, Євдокія Костянтинівна.  

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

ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

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

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

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

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

РОБІТНИКИ СКЛАДУ на комплектовку, відванта-
ження або пакування. З/п 15000-17000 грн. Надає-
мо житло. Також запрошуємо студентів на індиві-
дуальний графік. Р-н ст.м «Бориспільська». Тел.: 
063-483-3838, 067-828-3817.  

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

СКЛАДСЬКІ ПРАЦІВНИКИ. Робота в м. Буча. Па-
кування подарункових наборів, стікерування това-
ру, перепакування товару. Баж. від 18 років, серед-
ня освіта, відсутність протипоказань по здоров’ю. 
ГР: пн-пт, 8.00-19.00. Офіційне працевлаштування. 
З/п 600-700 грн/зміна, виплата 2 рази/міс. (аванс + 
з/п). Тел. 050-446-4518, Наталія, 9.00-18.00.  

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. 093-778-0140 + viber.  

УКЛАДАЛЬНИКА-ПАКУВАЛЬНИКА запрошує на 
роботу ТОВ «Київхліб». Розвозка з Київської області 
до місця роботи. Офіційне працевлаштування, всі 
соцгарантії. Управління персоналом: вул. Межигір-
ська, 83. Тел.: (044) 206-7599, 095-276-5025, 050-
018-1644, 050-685-7771, 050-950-3505.  

ФАСУВАЛЬНИК (ЦЯ)-ПАКУВАЛЬНИК (ЦЯ). Си-
пучi продукти. Ст.м «Василькiвська’’. З/п з премiєю 
16500 грн. ГР: пн-пт з 8.00 до 17.00 або плаваючий 
1300 грн. за нічну зміну. Тел. 067-507-9281.  

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

ВАНТАЖНИК на склад продуктів харчування. З/п 
13500 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка 
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-455-
4262, 067-325-1050.  

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

КОМІРНИК в магазин. Прийом товару, оснащен-
ня товару апаратурою тривожної сигналізації від-
повідно з корпоративними стандартами, заміна 
цінників по мірі необхідності. Конкурентоспро-
можна з/п (оклад і бонуси). ТРЦ «Respublika Park», 
Кільцева дорога, 1, магазин «LC Waikiki». Тел. 063-
595-0993.  

КОМІРНИК заводу Євроформат. Виробництво ліф-
тового обладнання. Своєчасні стабільні виплати + 
премії. Можлива строкова зайнятість. Комфорт-
ні умови праці. Смачні обіди. Надаємо спецодяг. 
Змінний ГР (потижнево). Житло не надається. вул. 
Куренівська, 21-А. Тел.: (044) 494-3535, 067-334-
7498.  

КОМІРНИК. Бажано чол. до 40 років, ДР комір-
ником. Знання 1С. ГР плаваючий. З/п 16000-
17000 грн. Вишневе, Софіївська Борщагівка.  
Тел. 067-593-1377, Наталія.  

КОМІРНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад кос-
метики. Прийом-відбір товару згідно накладних, 
вантажно-розвантажувальні роботи. Проживання 
бажано на Лівому березі, бажано Харківський ма-
сив. Пунктуальність, акуратність в роботі. Без ШЗ. 
Вік баж. 25-50 років. Можливо працевлаштування 
студентів. ГР: 5/2, з 9.00 до 18.00. Тел 095-273-
0927.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Склад РЕА, комплекту-
вати замовлення згідно з накладною. Кіото, 25. 
Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050-
366-8710.  

ПАКУВАЛЬНИКИ ТОВАРУ НА СКЛАД. Робота в м. 
Гостомель. Пакування подарункових наборів, пере-
пакування товару, стікерування товару. Баж. від 18 
років, середня освіта, відсутність протипоказань 
по здоров’ю. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. Офіційне пра-
цевлаштування. З/п 600-700 грн/зміна, виплата 2 
рази/міс. (аванс + з/п). Тел. 050-446-4518, Наталія, 
9.00-18.00.  

ПАКУВАЛЬНИКИ. Подільський р-н. З/п від 10000 
грн/місяць, виплата щотижнева. Надаємо безко-
штовне житло. Тел: 063-642-5069, 099-526-8836, 
068-589-1763.  
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ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ
ВАНТАЖНИКИ на виробництво. З/п від 14000 грн. 
Офіційне працевлаштування, безкоштовне харчу-
вання та спецодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т 
Визволителів, 5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-
9331, з 9.00 до 17.00.  

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

ВАНТАЖНИКИ. Район Борщагівки. З/п 70 грн/год. 
Тел. 050-828-7334.  

ВАНТАЖНИКІВ (баж. чоловіків від 18 років) за-
прошуємо на постійну роботу. З/п 16000 грн. 
Святошинський район. Надаємо житло на те-
риторiї підприємства. Тел.: 050-382-8002, Олег 
Миколайович, 095-741-4040, Олександр Мико-
лайович.  

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

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п 12000-
16000 грн. Що ми пропонуємо: стабільну з/п, офі-
ційне працевлаштування, соціальний пакет, кар’єр-
ний ріст. ГР: 2/2, 5/2, 4/3, 1/3. Тел.: 063-528-2149, 
095-274-9106.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на 
пункти прийому. Проводимо стажування. З/п висо-
ка. 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. Елек-
триків, 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, від-
повідальність 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 на склад. Ринок Столичний. Тел. 
067-320-4078.  

РІЗНОРОБОЧИЙ. З/п 12000-16000 грн. Що ми 
пропонуємо: стабільну з/п, офіційне працевлашту-
вання, соціальний пакет, кар’єрний ріст. ГР: 2/2, 
5/2, 4/3, 1/3. Тел.: 063-528-2149, 095-274-9106.  

РІЗНОРОБОЧІ. «Герольдмайстер» - виробництво 
нагородно-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-
6225, вул. Бориспільська, 17.  

РІЗНОРОБОЧОГО-ВАНТАЖНИКА запрошує на 
роботу виробництво рекламно-виробнича. Тел.: 
098-322-4386, 099-471-4431.  

СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, мили-
ці і т.п.) З/п 13000 грн.  Можливість надання житла. 
Робота в р-ні аеропорту «Жуляни». Тел. 063-483-
3838, 097-144-7700.  
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СФЕРА ПОСЛУГ
ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Вахто-
вий метод, тиждень/тиждень. Допомагаємо з по-
шуком житла. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, 
нічні або добові. Робота в різних районах Києва. 
Своєчасна виплата з/п, 8800-16600 грн, 2 рази на 
місяць. Тел.: 093-291-2273, 067-402-1393, 063-
546-2964, 067-245-6804.  

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

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

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ З/п від 6500 грн/міс. 
Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! ст.м «Ака-
деммістечко», «Деміївська», «Теремки», смт Гатне, 
р-н Позняки. Тел. 063-031-5245, Олена Олексан-
дрівна.  

ПРИБИРАЛЬНИК. Без шкідливих звичок, від-
повідальний, порядний, бажано проживання поруч 
зі ст.м «Чернігівська». Обов’язки: прибирання та 
підтримання у чистоті паркінгу ТЦ. ГР: позмінний 
з 8.00 до 18.00 (2/2; 3/3; 4/4). З/п 300 грн/день, 
своєчасна, виплата один раз в тиждень. Тел. 097-
547-9688, Олег.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ терміново потрібні для при-
бирання торгового і бізнес-центру преміум-класу. 
Графік роботи позмінний. З/п висока. Тел. 067-
437-9986.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ (-ЦІ) в супермаркети і гіпер-
маркети в різних районах 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 
(350-400 грн./зм.). Тел. 098-588-6254.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ в офіс (не велика площа при-
бирання). ГР: доба/дві. З/п 6500-6700 грн/міс. На-
явність сертифіката про вакцинацію. Р-н Столично-
го 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. Вул. Здолбунівська. ГР: 7/7, 
7.00-19.00. Спецодяг, обіди. З/п 8725 грн. Гуртожи-
ток на час роботи. Тел. 097-738-1235, Ірина.  

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

ПРИБИРАЛЬНИКИ/ЦІ. Для прибирання в кінотеа-
трі терміново потрібні люди. Графік обговорюєть-
ся. Можна без ДР (навчаємо). Ст.м «Чернігівська», 
ТРЦ «Проспект», ТРЦ «Лавіна», ТРЦ «Республіка». 
Тел.: 063-731-7465, Олена, 066-889-1365, Наталія.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в офіс (не велика площа при-
бирання). ГР: доба/дві. З/п 6500-6700 грн/міс. На-
явність сертифіката про вакцинацію. Р-н Столично-
го шосе (вул. Новопирогівська). Тел. 098-101-8434.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в офіс. ГР: 5/2, 08.30-17.30. З/п 
8000 грн/міс. Площа підтримки прибирання не ве-
лика. Наявність сертифіката про вакцинацію. Тел. 
093-590-2900, Вікторія.  

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ в «МегаМаркет». Ст.м «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.  

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.: 067-194-1744, Ірина, 
067-658-9307, Ольга (пн-пт, 9.00-18.00).  

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в магазин потрібна на постійну 
роботу. ГР: 2/2, 10.00-21.00. З/п 8470 грн. Офіційне 
працевлаштування. Наявність вакцинації обов’яз-
кова. ТРЦ «Blockbuster Mall», пр-т Степана Банде-
ри, 36, магазин «LC Waikiki». Тел. 093-738-6631.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в магазин потрібна на постійну 
роботу. ГР: 2/2, 10.00-21.00. З/п 8470 грн. Офіційне 
працевлаштування. Наявність вакцинації обов’яз-
кова. ТРЦ «River Mall», вул. Дніпровська набережна, 
12, магазин «LC Waikiki». Тел. 093-262-1931.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в офісний центр. ГР: з 7.00 до 
16.00, обідня перерва - 1 година. Обов’язки: при-
бирання загальних зон офісного центру (зранку), 
підтримання чистоти протягом дня. З/п 9000 грн. 
Офіційне працевлаштування. Випробувальний тер-
мін - 1 місяць. Адреса: ст.м «Дорогожичі», вул. Сім’ї 
Хохлових, 15. Бізнес-центр «Кронос». Тел.: 073-
400-5578, Наталія, office@kronos.net.ua  

ДВІРНИК в м. Гостомель на постійну роботу по-
трібен іноземному підприємству. Офіційне пра-
цевлаштування, 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 ліф-
тового обладнання. З/п 13000 грн. Своєчасні 
стабільні виплати + премії. Можлива строкова за-
йнятість. Комфортні умови праці. Смачні обіди. На-
даємо спецодяг. Змінний ГР (потижнево). Житло не 
надається. вул. Куренівська, 21-А. Тел.: (044) 494-
3535, 067-334-7498.  

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

ДВІРНИК для обслуговування багатоквартирно-
го житлового будинку в Києві. На повний робочий 
день. Офіційне працевлаштування. Ч/ж, бажано до 
55 років. Телефонуйте за тел. 050-960-6586.  

ДВІРНИК. ГР: 7/7, пн-пт, 7.00-16.00 (сб, нд - вихід-
ні). З/п 4100 грн/міс. (чистими на руки.) Є безко-
штовні обіди. Місце розташування: ст.м «Василь-
ківська», вул. Козацька. Тел. 063-023-2516.  

ДВІРНИК. Прибирання території та прес картону. 
ГР: 7/7, з 7.00 до 20.00. З/п 8000 грн./міс. (чистими 
на руки). Місце розташування: Святошинський р-н, 
пр. Леся Курбаса. Тел. 073-737-3090.  

ДВІРНИКИ в комунальне підприємство. З/п від 
6000 грн. Офіційне працевлаштування. Можливе 
надання службового проживання. Тел. 096-712-
7824, Яна Павлівна.  

ДВІРНИКИ терміново потрібні для прибирання 
торгового і бізнес-центру преміум-класу. ГР по-
змінний. З/п висока. Тел. 067-437-9986.  

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

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

ДВІРНИКИ. З/п від 7500 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! ст.м «Академмістечко», 
«Деміївська», «Теремки», смт Гатне, р-н Позняки. 
Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.  

КОНСЬЄРЖ терміново потрібен на обслуговуван-
ня житлового комплексу у м. Києві. Голосіївський 
район. З/п по домовленості. Тел. 096-445-9500.  
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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.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на вечірню зміну. Також є 
варіант ранкової зміни. ГР: пн-пт, 16.30-19.00. Міс-
це роботи: р-н ст.м «Печерська». З/п від 4700 грн. 
Тел.: 098-468-4640, 093-744-5929.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на склад. ГР: пн-пт, з 7.00-
15.00. З/п 10000 грн (500 грн/зміна). Місце розта-
шування: Подільський р-н, вул. Кирилівська. Тел. 
063-023-2516.  

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ОФІСУ 300 кв.м. Київ, ст.м 
«Лук’янівська», вул. Гоголівська. ГР: 5/2, з 7.00 до 
16.00, сб, вс - вихідні. Спецодяг, інструменти, об-
ладнання. Офіційне оформлення. З/п 7200 грн. 
Житло на надаємо. Тел. 067-409-0670, Вікторія.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в автосалон. ГР: 7/7, з 7.00 до 
19.00. З/п: 7500 грн./міс (чистими на руки). Місце 
розташування: Подільський район, вул. Набереж-
но-Лугова. Тел. 073-737-3090.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ ГР: 3/3, 5/5. З/п від 8300 до 
10500 грн/15 змін. Тел.: 066-932-1922, 050-537-
6488, 063-810-8609, 098-285-8520.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ для обслуговування ба-
гатоквартирного житлового будинку в Києві. 
На повний робочий день. Офіційне працев-
лаштування. Чоловіки та жінки. Тел.  050-
960-6586.  

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ. ГР: пн-пт, 8.00-17.00. Місце 
роботи: р-н ст.м «Палац спорту». З/п від 7500 грн. 
Тел.: 098-468-4640, 093-744-5929.  

РОЗДАВАЛЬНИКІВ ЛИСТІВОК запрошує ком-
панія. Баж. до 45 років. Оплата договірна. Тел.: 095-
480-0848, 093-252-7471, 068-815-0388.  



ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹1 (1278)28

РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS.UA

СФЕРА ПОСЛУГ, РОБОТА ЗА КОРДОНОМ
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РОБОТА 
ЗА КОРДОНОМ

Шановні пошукачі, переконливо про-

симо: щоб не стати жертвою телефон-

ного обману, не телефонуйте на платні 

номери з кодом 070 (700), 090 (900), 

а також на прямі короткі мобільні номе-

ри. Одна хвилина розмови за таким 

номером може коштувати  

до 60 грн. Редакція не несе від-

повідальності, якщо ви зателефонували 

за номером, вказаним у вакансії, а ав-

товідповідач запропонував передзвонити 

на номери з такими кодами!
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК. Бажано чоловік. З/п від 
8400 грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Термі-
ново! ст.м «Академмістечко», «Деміївська», «Те-
ремки», смт Гатне, р-н Позняки. 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.  

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

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

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ. Можна 
пенсійного віку. Досвід не обов’язково, навчає-
мо. Надається житло. З/п 10000-15000 грн (ви-
плати двічі на місяць). Тел.: 067-927-4741, 067-
406-8510.  

ПРИЙМАЛЬНИКІВ ТОВАРУ запрошуємо на робо-
ту. ГР: 7/7. З/п від 10700 грн. Адреси: ст.м «Нивки», 
пр-т Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-449-
2613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 
067-449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна», 
вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

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

БАНДЕРОЛЬНИК. З/п 12000-16000 грн. Що ми 
пропонуємо: стабільну з/п, офіційне працевлашту-
вання, соціальний пакет, кар’єрний ріст. ГР: 2/2, 
5/2, 4/3, 1/3. Тел.: 063-528-2149, 095-274-9106.  

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  

КАРТКУ ВОДІЯ № UAD0000007KOX000, ДІЙСНА 
ДО 05.07.2026, ВИДАНУ НА ІМ’Я КОШМАР ВО-
ЛОДИМИР МИКОЛАЙОВИЧ ВВАЖАТИ НЕДІЙ-
СНОЮ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ.   

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, мі-
сяць 1200 грн. Без посередників. Дзвінки приймає-
мо цілодобово. Тел.: 068-045-9076, 066-250-7176, 
073-041-8856. Телефонуйте в будь-який час доби.  

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

ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ в гіпермаркети. Різні 
райони. З 8.00 до 20.00 або з 9.00 до 21.00, позмін-
но: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1. З/п від 8500 грн. (350-370 грн/
зм.) Тел. 098-588-6254.  

ПАРКУВАЛЬНИК-ТЕЛЕЖНИК. Графік позмінний. 
ТЦ»Leroy Merlin», р-н Виноградар. Тел. 093-816-
0606.  

СОРТУВАЛЬНИЦЬ (баж. жінок від 18 років) запро-
шуємо 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 без-
коштовно. Взуття та костюми надаються клу-
бом. Індивідуальний графік роботи. Розглядає-
мо також кандидатури студенток. Іногороднім 
допоможемо з житлом. Запис на співбесіду за 
телефоном. Вул. Велика Васильківська, 5. Тел. 
093-696-9696.  

ТРАНСПОРТУВАЛЬНИК на кондитерське вироб-
ництво. 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.  
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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.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (044)590-64-94

ТОВ «ВСВ»

підсобний робітник 6000

діловод 6500

прибиральник виробничих приміщень 6000

кур’єр 6000

Обліковець 6500

ПЕЧЕРСЬКА (044)277-36-63 

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»

охоронник 16132

прибиральник службових приміщень 12547

вантажник 16132

Адміністратор (господар) залу 16730

ДНІПРОВСЬКА (044)590-65-46 

ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»

охоронник 6500

продавець продовольчих товарів 6500

касир торговельного залу 6500

вантажник 6500

ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»
укладальник-пакувальник 6600

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

3000

прибиральник службових приміщень 6500
Вчитель закладу загальної середньої освіти 10584
Асистент вчителя 11911
ТОВ «ФК МАГНАТ»
касир (в банку) 16000
ТОВ «ПРОД АВОСЬКА»
продавець продовольчих товарів 8000
касир торговельного залу 7000
ТОВ «КАРЛСОН-ТРАНС»
водій автотранспортних засобів 9000
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»
охоронник 13650
прибиральник службових приміщень 10500

приймальник товарів 13650
Продавець-консультант 12500
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 322
бухгалтер 8000
РОЗРАХУНКОВИЙ ДЕПАРТАМЕНТ ПРИВАТНОГО 
АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АКЦІОНЕРНА 
КОМПАНІЯ «КИЇВВОДОКАНАЛ»
контролер водопровідного господарства 10000
інженер 9500
фахівець 9000
МПП «ФІРМА «ЛАКТА»
монтажник зовнішніх трубопроводів 12000
машиніст екскаватора 12000
дорожній робітник. 10000
підсобний робітник 9000
КП УЗН ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ
озеленювач 15120
ДЮСШ №23
бухгалтер 6500
лікар 7288

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС
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ПРАЦЮВАТИ «ПО-ЛЮДСЬКИ»
 «Гуляти, так гуляти», а працювати – так в кращій 
компанії!
Як показало опитування населення країни, про-
ведений фахівцями, які працюють в сфері ре-
крутингу та працевлаштування, респондентам 
виявилося далеко не все одно, де працювати в 
Україні.
Мабуть, кожен поважаючий себе професіонал, 
який має досвід і навички в своїй галузі, хотів би 
реалізувати їх в рамках авторитетної і загально-
визнаною компанії. Сьогодні українці керуються 
кількома критеріями. На першому місці, безу-
мовно, варто масштабність, тривалість історії і 
репутація компанії. Питання наявності в компанії 
«плинності кадрів» також має велике значення. 
Потім сучасний вітчизняний претендент звертає 
увагу на наявність «білого», офіційного працев-
лаштування на даному підприємстві і, відповідно, 
розміри соціального пакету і заробітної плати. 
Такі «дрібниці», як, наприклад, «тринадцята зар-
плата» або наявність безкоштовних обідів, одно-
значно, привернуть до себе увагу претендента, 
що шукає стабільності і розумного комфорту.
Обстановка в колективі також важлива для про-
фесіонала, який вирішив пов'язати свою кар'єру 
з великою організацією. Ідеальною виявиться 
компанія, що надає профільне навчання, спрямо-
ване на підвищення кваліфікації співробітників, 
тренінги та заходи, відвідування яких в подаль-
шому може допомогти працівникові піднятися 
по кар'єрних сходах.

І ВСЕ-ТАКИ ВОНИ ІСНУЮТЬ!
Згідно з результатами опитування, в список ком-
паній, які відповідають таким вимогам українсь-
ких шукачів та мають постійний попит на вакансії, 
були названі такі підприємства:

ДТЕК – енергетична компанія.
КОКА-КОЛА БЕВЕРІДЖИЗ Україна – вироб-

ник відомих напоїв.
Гугл Україна – українське представництво & 

quot; Google & quot.
КРАФТ ФУДЗ Україна – виробник харчових 

продуктів.
МАЙКРОСОФТ Україна – українське пред-

ставництво відомої компанії, що працює в сфері 
інформаційних технологій.

СИСТЕМ КЕПІТАЛ МЕНЕДЖМЕНТ – фінансо-
во-промислова група, що включає ряд секторів 
світової економіки.

ПРОКТЕР енд ГЕМБЛ Україна – українське 
представництво компанії-виробника товарів по-
всякденного побуту.

КИЇВСТАР – український телекомунікаційний 
оператор.
Ось так сьогодні українці бачать лідерів віт-
чизняного ринку праці, які претендують на 
звання компаній № 1, не тільки з економічних 
показниками, а й по відношенню до співробіт-
ників, які будують своєю працею авторитет цих 
компаній.

МРІЄТЕ  МРІЄТЕ  
ПРО СПІВБЕСІДУ?  ПРО СПІВБЕСІДУ?  
Не забудьте правильно Не забудьте правильно 
написати резюме!написати резюме!

Де українці
працювати хочуть

Я
к написати резюме, щоб воно 
не загубилося в незліченній 
кількості відгуків на перспек-
тивну вакансію і відразу при-

вернуло увагу роботодавця?

«УПАКОВКА» І ГАРАНТІЯ ДОСТАВКИ
Відразу варто запам'ятати: резюме пе-
реглядає хоч і професіонал, але людина. 
Причому, витрачає на кожен відгук не 
більше однієї-двох хвилин. У таких жор-
стких рамках у вас є всього один шанс 
на «точний постріл». Відповідно, напи-
сати резюме необхідно таким чином, 
щоб роботодавець почав його читати, 
моментально сконцентрувався саме на 
ньому, збільшуючи ваш шанс потрапити 
на співбесіду.
Написати резюме треба цілеспрямова-
но, орієнтуючись ТІЛЬКИ на ЦЮ посаду 
ЦІЄЇ компанії, кадровику якої ваше по-
слання і адресовано. Пам'ятайте, ваше 
резюме переслідує лише одну мету – 
зробити так, щоб роботодавець захотів 
ОСОБИСТОЇ ЗУСТРІЧІ з вами.
Якщо ваше резюме знаходиться в файлі, 
прикріпленому до основного листа, то 
в назві файлу необхідно продублювати 
ваше ПІБ, посаду і назву компанії. У тілі 
листа слід написати короткий посил, що 
відображає ваше прагнення працювати 
саме ТУТ і вашу ВПЕВНЕНІСТЬ в можли-
вості бути корисним потенційному робо-
тодавцю.
Ці моменти допоможуть не тільки зверну-
ти на себе увагу, але і знайти ваш лист по-
вторно, якщо така необхідність виникне.

ЗМІСТ
Намагайтеся вмістити всю інформацію 
про себе в межі ОДНІЄЇ сторінки. Текст 
листа повинен бути діловим, офіційним і 
в міру «сухим».
Однак, один-два елементи (заголовки 
розділів, цифри і т. п.) Можуть бути ви-
конані з використанням кольорів. Такий 
«хід» 100% -во приверне до вашого ре-
зюме увагу адресата, але тут важливо не 
переборщити: одна справа «кольоровий 
акцент», інше – яскрава дитяча листівка!

Обов'язково підготуйте інформацію суто 
під конкретну вакансію. Текст повинен не 
розсіювати увагу читача, а концентрува-
ти на точній відповідності вашого досві-
ду і досягнень з пропонованої роботою. 
Сідаючи писати резюме, ще раз згадай-
те про чесність: представник компанії на 
інтерв'ю зможе досить легко перевірити 
зазначену вами інформацію.
Займаючись «конкретикою», «лийте» по-
менше «води», забезпечивши резюме 
реальними цифрами, діаграмами або 
графіками. Почуття міри має бути при-
сутнім і тут, тому інформацію треба під-
бирати уважно, виділивши з ваших «пе-
ремог» найдостойніші.

ПОМІРНА стислість і ДОПОМІЖНІ ДО-
ПОВНЕННЯ
Сьогодні резюме поділяють на три типи: 
функціональні, хронологічні і змішані 
(комбіновані). Резюме функціонального 
типу відображає, в основному, ваші на-
вички та успішні профільні досягнення. 
«Хронологічні» будуються на вказівці до-
свіду роботи. Відповідно «комбіновані», 
містять і те, і інше. 

НЕ СЛІД робити упор на побажання по 
оплаті і конкретизації негативної інфор-
мації (наприклад, причин втечі з минулої 
роботи). Краще, перед тим як написати 
резюме, зробіть якісне «ділове» фото, яке 
до резюме і прикріпіть. Більшість кадро-
виків запевняють, що видимість «спів-
розмовника» допомагає схилити чашу 
терезів на користь таких текстів, на про-
тивагу «безликим» шаблонним резюме.
Дотримуючись цих нехитрих правил і 
проявивши максимально допустимий 
креатив в описі свого досвіду і досяг-
нень, «заявляючи» себе тільки на ту ро-
боту, яку можете насправді виконувати і 
«показавши» свій серйозний діловий об-
раз на фото, ви однозначно маєте шанси 
потрапити в число претендентів, відібра-
них для проходження співбесіди.
Як ви вже здогадалися, на наступному 
етапі все буде залежати ... знову від вас 
самих. Але, про це, вже іншим разом.
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ля початку зробимо застережен-
ня: будь-яка проблема спілку-
вання в колективі виникає лише 
в разі відсутності здорової захо-

пленості роботою, конкретики в поставле-
них завданнях і термінів їх виконання, слаб-
кою мотивацією і, відповідно, конкуренто-
спроможної заробітної плати.
Звичайно, в такому колективі увага спів-
робітників швидко переключиться на пи-
тання побутового і особистого характеру, 
що само собою не зможе не позначитися 
на результатах діяльності.
Ну, а тепер уявімо, що найгірше сталося 
і вам випало «щастя» потрапити в подіб-
ний колектив. Завдання можна ускладни-
ти, зробивши колектив виключно жіночим. 
І, якщо вас на даному етапі умови праці та 
оплата влаштовують, і міняти роботу зовсім 
не по «фен-шую», перед вами постане пи-
тання: «Як вижити і залишитися при цьому 
психічно здоровою людиною?».

«ЗА ХВОРОЇ ГОЛОВИ  
І НОГАМ ТУРБОТА »
Звичайно, при мудрому, досвідченому 
і професійному керівникові, неважливо 
якої статі, нічого подібного не відбудеть-
ся. Але, якщо все ж таки відбувається ... 
Швидше за все, таким колективом керує 
жінка, яка потрапляє під психотип неком-
петентного керівника.
«Залізна леді», позбавлена основних оз-
нак не те щоб жіночності, а й людяності, ба-
жає бачити навколо себе армію безвідмов-
них кіборгів, які виконують будь-які розпо-
рядження і не ставлять питань. Якщо ви 
заїкнетеся за хворого родича або маму, 
яка приїхала вперше за п'ять років, або 
несподівано почалися критичні дні, будь-
те впевнені, вас зарахують в найчорні-
ший список незручних і безвідповідаль-
них співробітників. Щоб збити «приціл», 
вам просто необхідно, особливо на пер-
ших порах, продемонструвати непохитну 
відданість справі, здоров'я, якому позаз-
дрив би сам «Залізний Фелікс» і відсутність 
проблем особистого характеру, властиве 
хіба що мертвому.

Приспавши пильність, почніть налагод-
жувати контакт. Намагайтеся радитися 
в усьому, що не зробить вас в очах на-
чальства повною ідіоткою. Не сперечай-
теся і не чіпайте «святе» – її беззапереч-
ний авторитет. Витримавши таку «пропи-
ску» в колективі і довівши, що «альфа» ста-
тусу начальниці нічого не загрожує, че-
рез деякий час відчуєте ослаблення ле-
щат і почнете потроху жити в звичному 
для вас ритмі.
Начальніці-«світської левиці» не по-
трібні ваші новаторства і пропозиції, котрі 
відволікають її від занять власним життям. 
Єдина її задача – оточити себе професіо-
налами, здатними без її безпосередньої 
участі, але під її «чуйним керівництвом» 
тримати фірму просто «на плаву», поки 
вона гортає журнали мод і обговорює з 
подругами нововведення СПА салонів.
Якраз при подібному керівництві, як гриби 
після дощу, серед співробітниць ростуть 
всілякі інтриги, чвари, плітки і скандали. 
Так придворні фаворити прагнуть скра-
сити час своєї королеви на нудній роботі, 
руйнуючи єдність мікросоціуму і саму ро-
боту компанії.
Тому, будучи професіоналом, зосередь-
теся на своїх обов'язках, щоб до вас не 
змогли причепитися ні «зірка - начальни-
ця», ні її «свита». До речі, пару слушних но-
вин в тему інтересів вашої шефині, підки-
нуті вами, зіграють тільки в вашу користь.

І ЩЕ ...
Звичайно, мудро виявивши і обійшовши 
всі складнощі характеру своєї керівни-
ці, не забудьте і про колектив. Психоло-
ги впевнені – жінка, сміливо заявляє про 
свої наміри лише ПРАЦЮВАТИ, а не труїти 
плітки і базікати про моду, неминуче при-
речена стати ізгоєм. А це, треба сказати, 
вкрай важкий статус, який не під силу ба-
гатьом реально сильним особам.
Не відривайтеся від колективу. Не спере-
чайтеся і не обманюйте. І ніколи-ніколи не 
хваліться своїм особистим жіночим щастям 
і перемогами.
Заздрість – страшна штука...

чені визначають стан стресу, як неспецифічну 
реакцію організму на дію всіляких факторів.

Сьогодні бути в стані стресу – означає йти «в ногу 
з часом». Очікування п'ятниці, щоб зняти стрес, 
реклама препаратів, які допомагають подолати 
стресовий стан, вічні скарги «білих комірців» на 
завантаженість і недосипання, що веде до стре-
су, нагнітання страхів – ось реалії нашого часу.
Вічно зайнятій сучасній людині лікарі давно реко-
мендують кілька простих способів «розведення» 
життя. Отже, що ж робити?
Упорядкуватися. Для початку необхідно вибрати 
один з днів у тижні і присвятити деякий час для 
складання плану поточних робочих завдань на 
майбутнє. Розплануйте той період, який зможете. 
Неважливо, буде це тиждень, місяць чи півроку. 
Головне – не відволікайтеся від поставленого 
плану, заздалегідь включивши в нього «зазори» 
на непередбачені, форс-мажорні обставини.
Одночасно з цим, знайдіть собі заняття, яке 
допоможе вам дізнаватися щось нове кожен 
день. Наприклад, почніть вивчати іноземну мову. 
Потроху, виділяючи в день по кілька хвилин, за-
пам'ятовуйте нові слова, ведіть їх облік в блокноті. 
Таке заняття допоможе не тільки відволікатися, 
розумно, від робочої рутини, але і відчувати по-
зитивний і інтелектуальний результат.
У самій же роботі навчиться говорити «ні», коли 
це можливо, і звалювати на свої плечі стільки 
завдань, скільки зможете виконати.
Як можна більше відпочивайте. В першу чергу це 
стосується сну, тому намагайтеся вчасно лягати 
спати. Їжа і, особливо, вода в житті людини мають 
також важливе значення. Завдяки дивовижним 
властивостям води, поліпшується імунітет і кро-
вопостачання тканин мозку, ви відчуєте збіль-
шення енергетичних сил, підвищення настрою 
і загального самопочуття. Сухофрукти, горіхи, 
житній хліб і сир – легко замінять вам смачну, 
але не корисну піцу і м'ясо гриль.
Не забувайте і про свіже повітря. У кожного є 
можливість посеред робочого дня, вибравши 
10 хвилин вільного часу, залишити приміщення
і подихати свіжим повітрям.
Що стосується людей навколо вас ... «Увімкніть» 
філософію і гуманність. Зіткнувшись з агресивно 
налаштованою людиною, не підхоплюйте її «хви-
лю», залишайтеся спокійними і незворушними. 
Завжди пам’ятайте прислів'я «Немає лиха без 
добра». Шукайте це «добро» в кожній нестан-
дартній і дратівливій для вас ситуації.
Через досить нетривалий час ви помітите, що з 
легкістю можете контролювати своє життя прак-
тично повністю, не витрачаючи по дрібницях таку 
важливу і часто непоправну нервову енергію.

ВИЖИТЬ  ВИЖИТЬ  
у жіночому  у жіночому  
колективіколективі

Стрес – шанс 
пізнати себе

В

Д
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ГЕНЕТИКА ГЕНІАЛЬНОСТІ
Прикро, але факт: раніше генії народжували-
ся частіше. Дніпропетровський вчений А. В. 
Ткаченко вважає, що в цьому винна акселе-
рація: раніше одружилися в зрілому віці, а за-
раз шлюби помолодшали (17-18 років, в кра-
щому випадку 21-22 роки). Яке це має відно-
шення до геніальності?
Вчений вважає, що все живе, в тому числі 
і людина, підкоряється закону двоканаль-
ного зв'язку: вся пам'ять з минулого запи-
сується і передається по жіночій лінії. Чо-
ловіки грають роль «розвідників», в завдан-
ня яких входить забезпечити виживан-
ня виду і зібрати інформацію про зміни в 
навколишньому середовищі, щоб переда-
ти її нащадкам по жіночій лінії. Досліджу-
ючи біографії великих людей, можна по-
бачити закономірність: на момент народ-
ження 80% геніїв мали батьків старше 30 
років. При цьому доведено, що з 28 до 55 
років ймовірність народження генія зростає 
в 10 разів. Переконайтеся самі (в наведе-
них прикладах на першому місці вказано вік 
батька, на другому – матері, прочерки свід-
чать про те, що історичні дані про вік матері 
відсутні):
Байрон (33; 23), Бетховен (32; 22), Гейне (34; 
26), Достоєвський (32; 21), Пушкін (31; 24),
Л. Толстой (33; 38), Моцарт (37; -), Ньютон 
(38; -), Роден (38; -), Рафаель (37; -), Чехов 
(36; 25), Бах (40; 41), Вагнер (43; 29), Галілей 
(44; -), Дарвін (43; 44), Петро І (43; 19), Воль-
тер (45; -), Ковалевська (49; -), С. Прокоф'єв 
(45; 36), Чайковський (45; 27), Шоу (45; 28), 
Бальзак (53; 32), Салтиков Щедрін (52; 26), 
Бородін (59; 24), Рузвельт (56; 28), Потьом-
кін (67; 37).

БУТИ ГЕНІЄМ НЕПРОСТО
У геніальних людей надзвичайно підвищена 
нервова чутливість. Саме в силу цієї особли-
вості у геніїв часто розвиваються різні відхи-
лення. За даними досліджень групи амери-
канських вчених, зі списку сотні найбільших 
людей в історії людства 37% мали гострі ду-
шевні захворювання, 83% були психопатами, 
10% були психопатами легкого ступеня і тіль-
ки 7% – нормальними людьми.
Висновок очевидний: будь-яка позитив-
на якість в найвищому ступені переходить в 
негативну, як негативна може перейти в по-
зитивну. Так геніальність переходить в бо-
жевілля, а безумство може сприйматися як 
геніальність.
Безумовно, бути генієм важко, але що робить 
людину генієм?
Наприклад, «теорія патологичности генія» го-
ворить про те, що вся відповідальність ле-
жить на Випадку, за примхою якого та чи інша 
людина отримує «порушений в потрібну сто-
рону» організм. Відповідно до цієї теорії, роз-
лади психіки грають вирішальну роль.
Існує також теорія наслідування таланту. Її при-
хильники стверджують, що геніальність пере-
дається у спадок: у генеалогічному дереві Йо-
ганна Себастьяна Баха налічується 56 музи-
кантів! У поколінні швейцарських математиків 
Бернуллі за 200 років – 14 великих вчених.
Великою кількістю талантів володіли сім'ї Ван 
Дейка, Кюрі, Штрауса і Дарвіна.
Так що ж виходить, що якщо спадковість під-
качала, стати генієм вже неможливо?

НАТХНЕННЯ
Без внутрішнього підйому і глибокого інте-
ресу до справи, без прагнення до успіху, ім'я 

якого натхнення, неможливі ні великі вина-
ходи, ні наукові відкриття, ні створення ше-
деврів мистецтва.
А ось здатність переживати почуття натхнен-
ня не є вродженою і відвідує тільки тих, хто 
по-справжньому, не шкодуючи сил, прагне
до мети.
Слуга А.С. Пушкіна розповідав, що поет щод-
ня до глибокої ночі просиджував у кабінеті, і 
це при тому, що по натурі він був надзвичайно 
рухливою і нетерплячою людиною.
Натхнення видобувається виключно наполег-
ливою, систематичним працею. Наприклад, 
Чарльз Діккенс мав звичай з ранку до 2-х го-
дин проводити час за письмовим столом. На-
віть в тих випадках, коли справа просувала-
ся повільно, насилу, він не припиняв роботу.

ШЛЯХ ДО натхнення
Цей шлях починається задовго до того, як лю-
дина стає перед креслярської дошкою, сідає 
за письмовий стіл або бере в руки палітру. 
Задум довго виношується, обмірковується, 
змінюється, на допомогу призивається весь 
професійний і життєвий досвід ...

ПЕРЕПОНИ НА ШЛЯХУ до натхнення 
«Ні, це неможливо», «Це неправильний шлях 
вирішення»... Якщо вас відвідують подібного 
роду думки, ваш задум ніколи не знайде втілен-
ня в життя – такі думки душать натхнення.
І якщо ви хочете пережити радісні хвилини 
творчого підйому, згадайте слова А. Чехо-
ва, звернені до молодого ще письменника І. 
Буніна: «Потрібно, знаєте, працювати. Не по-
кладаючи рук. Все життя». Так що дерзайте, 
можливо, ви станете першим генієм в своєму 
генеалогічному древі.

«Геній, – любив казати Едісон, – це 1% натхнення і 99% поту».  
Людині високої інтелектуальної праці важко не повірити. Але звідки 
береться цей відсоток натхнення, що дозволяє створювати безсмертні 
творіння?
Вчені прийшли до висновку, що розумовий розвиток людини приблизно 
на 80% зумовлений генетичними причинами і тільки на 20% навколишнім 
середовищем. Чи все так просто?

Обережно, геній!
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 Кабінеті Міністрів відбулась нарада щодо 
формування державного замовлення на під-

готовку фахівців, наукових, науково-педагогічних 
та робітничих професій у 2019 році.
За результатами наради визначено, що обсяги 
держзамовлення будуть сформовані за галузя-
ми знань відповідно до пропозицій Міністерства 
освіти і науки.
У 2019 році будуть застосовувати наступні 
принципи формування обсягів державного за-
мовлення:
МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ
Обсяг підготовки за рівнем «молодший 
спеціаліст» збільшиться майже за всіма галузя-
ми знань.
Незначне скорочення обсягів буде стосуватись 
лише до таких галузей, як «Журналістика», «Мате-
матика та статистика», «Інформаційні технології» 
та «Сфера обслуговування».

БАКАЛАВР
За рівнем «бакалавр» передбачається збільшення 
обсягів замовлення за такими галузями знань, 
як «Освіта/Педагогіка», «Математика та стати-
стика», «Механічна інженерія», «Електрична ін-
женерія», «Автоматизація та приладобудування», 
«Виробництво та технології», «Аграрні науки та 
продовольство» та «Соціальна робота». В той же 
час скорочуються обсяги підготовки за такими га-
лузями знань як «Право» та «Публічне управління».

МАГІСТР
За рівнем «магістр» запропоновано зменшення 
обсягів прийомів майже за всіма галузями знань, 
крім «Воєнні науки, національна безпека, безпека 
державного кордону», «Цивільна безпека», «Пу-
блічне управління та адміністрування».
Уряд також не передбачатиме обсяг державного 
замовлення на підготовку фахівців за спеціальні-
стю «Право» заочної форми підготовки.

СТИПЕНДІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Стипендійне забезпечення для переліку пріори-
тетних спеціальностей буде визначатись з ко-
ефіцієнтом 2.0 та в обсязі 70% числа студентів, 
що навчаються за державним та регіональним 
замовленням.

«ПОДАЛІ ВІД «ПОДАЛІ ВІД 
НАЧАЛЬСТВА,  НАЧАЛЬСТВА,  
ближче до кухні»ближче до кухні»

В уряді визначили 
пріоритети 
держзамовлення 
для вишів

У

«ДРЕС-КОД» – ВАШ ДОМАШНІЙ  
ХАЛАТ
Доступність інформації та можливість 
спілкування на відстані зробили сьогодні 
такий вид роботи як робота віддалена до-
сить популярним у багатьох країнах світу.
Ще в 2010 році в США був прийнятий за-
кон, що дозволяє держслужбовцям вико-
нувати свої функції, що називається «не 
встаючи з дивана». Прорахувавши виго-
ду від цього нововведення, австралій-
ський уряд теж поставив собі за мету до 
2020-го року, мінімум, подвоїти кількість 
працівників, які мають можливість пра-
цювати віддалено.
Таким чином, Австралія цілком може 
наздогнати Штати, 12% працездатного 
населення яких, вже зараз відпрацьову-
ють зарплату подібним чином. Для цьо-
го австралійці спеціально налагоджують 
широкосмугову мережу, яка повинна 
охопити всю територію країни, забезпе-
чивши високошвидкісним каналом пере-
дачі даних підприємства та організації, 
які вирішили використовувати переваги 
цього виду роботи.

«ЗАЛИШСЯ ВДОМА –  
ВРЯТУЙ ПЛАНЕТУ»
Незважаючи на те, що сам факт роботи 
віддалено викликає суперечки про ре-
зультативність, глава австралійського 
Міністерства широкосмугових частот 
Стівен Конрой впевнений, що макси-
мальний «перехід» на такий вид діяль-
ності вигідний і необхідний для вирішен-
ня питань в таких сферах діяльності як 
економіка, екологія, відносини в суспіль-
стві і в кожній родині. Уже за останні роки 
кількість працюючих таким чином зросла 
на 7,5%. До 2020 року загальнонаціо-
нальне застосування цього методу, на 
думку фахівців, має приносити державі 
економію в 20 млрд доларів США в рік!
Налагодження сімейних стосунків, 
зменшення витрат підприємств на за-
безпечення робочих місць, зменшення 
автомобільних заторів і скорочення за-
бруднення навколишнього середовища, 
– такі «плюси» Австралія очікує від ново-
введення.
Основною проблемою віддаленої ро-
боти залишається відсутність контролю 
над самим процесом. Як не крути, навіть 
найвідповідальнішим простіше працю-
вати, маючи чітко встановлені терміни, 
обсяги і завдання. А деякі керівники ком-
паній Австралії, намагаються «бити на 
сполох», побоюючись, що дана витівка 
лише «розслабить» працівників і позна-
читься на результатах праці. З іншого 
боку, психологи стверджують, що людям 
професійним і високоефективним лег-
ше розвиватися, роблячи роботу в стилі 
«фріланс», а не просиджуючи час в офісі, 
де на результати їх роботи можуть нега-
тивно впливати комунікаційні, соціальні 
та корпоративні фактори.

А ЩО У НАС?
Сьогодні вітчизняний «фріланс» більше 
відповідає визначенню «додаткового за-
робітку», ніж окремої повноцінної зайня-

тості. Статистика стверджує: в бажанні 8 
з 10 українців працювати так само, в ре-
альності сміливість на такий крок знахо-
дять в собі тільки одиниці.
Система побудови таких відносин між 
роботодавцем і виконавцем поки не до-
сконала, та й оплата залишає бажати 
кращого. 25% вітчизняних фрілансерів 
не можуть піднятися вище рівня гаран-
тованих ста умовних одиниць на місяць. 
«Щасливчики», отримуєте $ 1000
доларів США і вище, нараховують усьо-
го лише 7% від усієї кількості «вільних 
художників» українського ринку праці. 
Проте, все більше компаній розглядають 
можливість залучення до різних робіт 
віддалених співробітників. Створюються 
цілі «Фріланс-контори», які допомагають 
знаходити такі замовлення і контролюю-
чі як виконання роботи, так і своєчасну 
оплату.
Звичайно, багато в такій роботі залежить 
від дисципліни і вміння самоорганізува-
тися. Якщо цей момент самого «слаб-
кого» людського фактора буде успішно 
вирішено, то цілком можливо, що відда-
лена робота дійсно складе конкуренцію 
роботі «фул-тайм», в тих областях, де 
подібний підхід можливий.

Олександр Мавлідінов 
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
ПРОФЕСІЯ ТЕРМІН ЦІНА НАЗВА УЧБОВОГО 

ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

КАДРОВИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ   
(курси HR-ра, кадровика)

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

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ 
(HR – КУРСИ)

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

МЕНЕДЖЕР 
РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

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

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ 
(семінар-практикум)

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРА 
(базовий курс) 

4 дні 2300 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ (базовий курс)

19 занять 4000 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

АВК - КОШТОРИСНА 
СПРАВА

100 годин 5000 грн Інститут післядипломної 
освіти «УКРСТЕНО»

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

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ 
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ

2 міс. 2500 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР  
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

2 міс. 3000 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АНГЛІЙСЬКА МОВА  
(для дітей 5-12 років)

6 тижнів 2499 грн Перший Кембриджський 
освітній центр

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

АДМІНІСТРУВАННЯ  
LINUX (початковий рівень)

2 міс. 3000 грн It Education Center б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,  
(093) 475-5550, (044) 537-8676
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День виходу номера – понеділок.

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

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

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

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

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

Тижневик розповсюджується через мережу кіосків «Союздрук», «Київоблпреса», «Го-
ловпоштамт», «Інформторгсервіс», «Укрпошта», ТОВ «Факти», «Фастівпреса», ТОВ 
«Омегавидавництво», ДП «CN «Столичні новини», ТОВ «ВТД Саванна», ТОВ «Центр 
дистриб`юції преси», ДП «Редакція газети «Київський телеграф», ПП «Інформ-прес», 
приватними розповсюджувачами.
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ТЕЛЕПРОГРАМА 10 СІЧНЯ - 16 СІЧНЯ

ПОНЕДIЛОК, 10 СIЧНЯ
4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.00 Служба розшуку дiтей.
5.05 Громадянська оборона.
5.50 Анти-зомбi.
6.50 Прихована небезпека.
7.45 Громадянська оборона.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Громадянська оборона.
10.05 Х/ф «Довгий поцiлунок 

на добранiч». (16+).
12.35 Т/с «ДВРЗ: Операцiя 

Новий рiк». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Т/с «ДВРЗ: Операцiя 

Новий рiк». (16+).
15.30 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ 2». (16+).
16.10 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 Т/с «Нюхач». (16+).
0.35 Х/ф «Хрест». (16+).
2.25 Прихована небезпека.
3.15 Я зняв!

ВIВТОРОК, 11 СIЧНЯ
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 «Хрест». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Хрест». (16+).
13.55, 16.15, 21.25 Т/с «Пес».
17.50 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.
22.40 Т/с «Нюхач». (16+).
0.30 Х/ф «Хрест 2: Вiйни хреста». 
2.15 Секретний фронт.

СЕРЕДА, 12 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 

з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.20 Х/ф «Хрест 2: Вiйни 

хреста». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Хрест 2: Вiйни 

хреста». (16+).
14.00, 16.15, 21.25 Т/с «Пес».
17.50 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.
22.40 Т/с «Нюхач». (16+).
0.25 Х/ф «Хрест: Помста 

злочинцiв». (16+).
2.15 Секретний фронт.
3.00 Я зняв!

ЧЕТВЕР, 13 СIЧНЯ
4.05 Скарб нацiї.
4.15 Еврика!
4.20 Факти.
4.45 Громадянська оборона.

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

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.20 Х/ф «Хрест: Помста 

злочинцiв». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Хрест: Помста 

злочинцiв». (16+).
14.00, 16.15, 21.25 Т/с «Пес».
17.50 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.
22.40 Т/с «Нюхач». (16+).
23.45 Х/ф «Перший пострiл».
1.35 Анти-зомбi.
2.20 Я зняв!

П`ЯТНИЦЯ, 14 СIЧНЯ
4.00 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.15 Служба розшуку дiтей.
4.20, 1.35 Факти.
4.45 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

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

яку цiну». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.25 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну». (16+).
13.35 «На трьох». (16+).
15.05 Т/с «Новорiчний Пес».
16.15 Т/с «Новорiчний Пес».
17.35 «На трьох». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.05 Дизель-шоу. (12+).
23.00 «На трьох». (16+).
0.20 Т/с «Вижити за будь-яку 

цiну 2». (16+).
2.00 «На трьох». (16+).
2.50 Я зняв!

СУБОТА, 15 СIЧНЯ
4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 «На трьох». (16+).
6.45 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».
8.00 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
9.10 «На трьох». (16+).
10.10 Х/ф «Нереальний 

КОПець». (16+).
12.40 Х/ф «Васабi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Васабi». (16+).
14.45 Х/ф «Калiфорнiйський до-

рожнiй патруль». (16+).
16.45 Х/ф «Пiвтора шпигуна».
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Втiкач». (16+).
21.45 Х/ф «Служителi закону».
0.25 Х/ф «Той, хто бiжить 

по лезу». (16+).
2.25 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 16 СIЧНЯ
5.20 Скарб нацiї.
5.30 Еврика!
5.40 Факти.
6.05 Анти-зомбi.
7.00 Громадянська оборона.
8.00 Прихована небезпека.
9.00 Анти-зомбi.
10.00 Секретний фронт.
11.00 Громадянська оборона.
11.55 Т/с «Нюхач». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Злочинець». (16+).
23.00 Х/ф «Той, хто бiжить по 

лезу 2049». (16+).
2.00 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 10 СIЧНЯ
3.05 «Подробицi» - «Час».
3.45 Т/с «Таїсiя». (12+).
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.05 «Стосується кожного».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Фантастична любов 

i де її знайти». (12+).
14.25 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.10 «Чекай на мене. Україна».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс i док-

тор Ватсон: Знайомство».
22.15 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.05 Х/ф «Повернути 

Бена». (16+).

2.00 «Подробицi» - «Час».
2.45 «Стосується кожного».

ВIВТОРОК, 11 СIЧНЯ
3.40 Т/с «Таїсiя». (12+).
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Я створений 

для тебе». (16+).
14.40 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Шерлок Холмс i док-

тор Ватсон: Знайомство».
22.15 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.05 Х/ф «Доказ». (16+).
2.00 «Подробицi» - «Час».
2.45 «Стосується кожного».

СЕРЕДА, 12 СIЧНЯ

3.40 Т/с «Таїсiя». (12+).
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Хвилина мовчання.
12.01 Новини.
12.25 Х/ф «Таке близьке до 

горизонту». (16+).
14.45 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора 
Ватсона: Скарби Агри».

22.30 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».

0.10 Х/ф «Заплямована 
репутацiя». (16+).

2.10 «Подробицi» - «Час».
2.50 «Стосується кожного».

ЧЕТВЕР, 13 СIЧНЯ
3.45 Т/с «Таїсiя». (12+).

4.45 «Телемагазин».
5.15 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Школа хороших 

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

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора 
Ватсона: Скарби Агри».

22.30 «Чекаємо весни в 
Новий рiк на Iнтерi».

1.50 Х/ф «Вiн, вона i я».
П`ЯТНИЦЯ, 14 СIЧНЯ

3.35 «Стосується кожного».
4.30 М/ф.
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Коротше кажучи».
14.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Граф Монте-Крiсто».
23.35 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
1.10 «Речдок».
2.50 «Подробицi» - «Час».
3.20 М/ф.

СУБОТА, 15 СIЧНЯ
4.10 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».
5.20 «Телемагазин».
5.50 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».
6.50 Х/ф «Том Сойєр».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Лiворуч вiд лiфта».
12.35 Х/ф «Стережися 

автомобiля».

14.30 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
16.10 Х/ф «Шерлок Холмс i док-

тор Ватсон: Знайомство».
19.00 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора 
Ватсона: Скарби Агри».

20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Пригоди Шерлока 

Холмса i доктора 
Ватсона: Скарби Агри».

22.35 «Концерт Олега Вiнника 
«Моя душа...»

1.05 Х/ф «Доросла дочка, 
або Тест на...» (16+).

3.00 «Подробицi» - «Час».
НЕДIЛЯ, 16 СIЧНЯ

3.30 М/ф.
4.05 Х/ф «Поживемо-по-

бачимо».
5.30 Х/ф «Любочка».
7.00 Х/ф «Пригоди Гекль-

беррi Фiнна».
9.00 «Готуємо разом».
10.00, 11.00 «Iнше життя».
12.00 «Iнше життя».
12.50 «Речдок. Виперед-

жаючи час».
17.30 Х/ф «Граф Монте-Крiсто».
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Загублене 

мiсто Z». (16+).
23.15 Х/ф «Стережися 

автомобiля».
1.10 Х/ф «Лiворуч вiд лiфта».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!



НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ10.01.2022

ПОНЕДIЛОК, 10 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+).
14.35 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?» (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Хто ти?» (16+).
0.00 Х/ф «Тихоокеанський 

рубiж: Повстання». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Х/ф «Тихоокеанський 

рубiж: Повстання». (12+).
2.55 Гучна справа.

3.50 Реальна мiстика.
ВIВТОРОК, 11 СIЧНЯ

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

злочину. (16+).
14.35 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?» (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Хто ти?» (16+).
0.00 Т/с «Вiрна подруга». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Вiрна подруга». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

СЕРЕДА, 12 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.

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

злочину. (16+).
14.35 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?» (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Хто ти?» (16+).
0.10 Т/с «Вiрна подруга». 

 (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Вiрна подруга».  

(12+).
2.50 Гучна справа.
3.45 Реальна мiстика.

ЧЕТВЕР, 13 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.

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

злочину. (16+).
14.35 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?» (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Хто ти?» (16+).
0.00 Рiздвянi зустрiчi з Михай-

лом Поплавським.
1.30 Телемагазин.
2.00 Гучна справа.
4.00 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 14 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.

9.00 Зоряний шлях.
10.15 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволi». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволi». (12+).
18.00 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Хто ти?» (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Хто ти?» (16+).
1.00 Т/с «Виклик». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Виклик». (12+).
3.35 Реальна мiстика.

СУБОТА, 15 СIЧНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
9.00 Т/с «Зникаючi слiди». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Зникаючi 

слiди». (16+).
17.00 Т/с «Поговори з нею».
19.00 Сьогоднi.

20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Поговори з нею».
23.00 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволi». (12+).
3.10 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 16 СIЧНЯ
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.10 Т/с «Зникаючi слiди».  

(16+).
16.50 Т/с «Другий шанс». (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Другий шанс».  

(12+).
23.00 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволi». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Спадкоємиця 

мимоволi». (12+).
3.00 Гучна справа.
4.00 Реальна мiстика.

ПОНЕДIЛОК, 10 СIЧНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
7.45 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.40 Т/с «Слiпа». (12+).
16.00 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 СуперМама. (12+).

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

ВIВТОРОК, 11 СIЧНЯ
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
7.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.35 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.40 Т/с «Слiпа». (12+).
15.50 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
19.00 СуперМама. (12+).
20.10 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.

22.15 Т/с «Папаньки». (12+).
0.00 Т/с «Провiдниця». (12+).

СЕРЕДА, 12 СIЧНЯ
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
7.55 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.45 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.40 Т/с «Слiпа». (12+).
15.55 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15 Т/с «Любов на реа-

бiлiтацiї». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.

22.15 Т/с «Любов на реа-
бiлiтацiї». (12+).

0.50 Т/с «Провiдниця». 
 (12+).
ЧЕТВЕР, 13 СIЧНЯ

6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
7.55 Битва екстрасенсiв. (16+).
12.40 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.40 Т/с «Слiпа». (12+).
15.55 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 СуперМама. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).

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

П`ЯТНИЦЯ, 14 СIЧНЯ
5.20 Т/с «Комiсар Рекс».
12.00 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.40 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
17.50 Т/с «Слiпа». (12+).
19.45 Мiй секрет. Актори серiалу 

«Крiпосна», ч. 1. (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.15 Мiй секрет. Актори серiалу 

«Крiпосна», ч. 2. (12+).
0.35 Мiй секрет. Євгенiй 

Кот. (12+).
СУБОТА, 15 СIЧНЯ

6.00 Т/с «Коли ми вдома».
6.55 Т/с «Папаньки». (12+).
9.30 Неймовiрна прав-

да про зiрок.
10.55 Т/с «Папаньки». (12+).
16.40 Хата на тата. (12+).

НЕДIЛЯ, 16 СIЧНЯ
5.25 Т/с «Папаньки». (12+).
14.20 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
20.55 Один за всiх. (16+).
0.30 Таємницi ДНК. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 10 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Життя вiдомих людей».
12.10 «Маскарад 2».
14.00 «Маскарад 2».
15.25 «Вечiр прем`єр з 

Катериною Осадчою».
17.40 Х/ф «Льодовиковий 

перiод 5. Курс на 
зiткнення».

19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Форсаж».
22.40 Х/ф «Парк Юрсько-

го перiоду».

1.20 Х/ф «Еверест».
3.30 Комедiя «Iзi».
5.00 «Життя вiдомих людей».
5.30 «Життя вiдомих людей».

ВIВТОРОК, 11 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Маскарад 2».
13.05 «Маскарад 2».
14.35 «Новорiчний карнавал 

Свiтського життя».
17.10 Комедiя «Таксi».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Подвiй-

ний форсаж».
22.40 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду: Загу-
блений свiт».

1.20 Х/ф «30 днiв ночi».

3.15 Драма «Вiдьма та Осман».
4.40 «Життя вiдомих людей».
5.30 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 12 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.45 «Маскарад 2».
12.30 «Маскарад 2».
13.55 «Новорiчний карнавал 

Свiтського життя».
16.15 Х/ф «Аутсайдери».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Потрiйний фор-

саж: Токiйський дрифт».
22.40 Х/ф «Парк Юрсько-

го перiоду 3».
0.30 Трилер «Iмперiя вовкiв».
3.00 Х/ф «30 днiв ночi».
4.45 «Життя вiдомих людей».
5.30 «Життя вiдомих людей».

ЧЕТВЕР, 13 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Маскарад 2».
13.00 «Маскарад 2».
15.00 «Нiч хiтiв».
17.10 Бойовик «Форсаж».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Форсаж 4».
22.40 Х/ф «Свiт Юрсько-

го перiоду 4».
1.15 «Мисливцi за вiдьмами».
2.50 Трилер «Iмперiя вовкiв».
4.55 «Життя вiдомих людей».
5.30 «Життя вiдомих людей».

П`ЯТНИЦЯ, 14 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».

8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Життя вiдомих людей».
13.00 Бойовик «Подвiй-

ний форсаж».
15.05 Бойовик «Потрiйний фор-

саж: Токiйський дрифт».
17.10 Бойовик «Форсаж 4».
19.30 «ТСН».
20.15 Бойовик «Форсаж 5».
22.55 Бойовик «13-й район: 

Ультиматум».
0.55 Комедiя «Таксi».
2.45 Драма «Вiдьма та  

Осман».
4.10 «Нiч хiтiв».
6.00 «Життя вiдомих людей».

СУБОТА, 15 СIЧНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30 «ТСН».

20.15 «Новорiчний Вечiрнiй 
квартал».

0.10 Концерт Тiни Кароль 
«Красиво».

1.00 Х/ф «Парк Юрсько-
го перiоду».

3.00 Х/ф «Парк Юрського перiо-
ду: Загублений свiт».

5.00 «ТСН».
5.45 «Життя вiдомих  

людей».
НЕДIЛЯ, 16 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 Бойовик «Швидкiсть».
23.15 Бойовик «Швидкiсть 2: 

Круїз пiд контролем».
1.55 Х/ф «Парк Юрсько-

го перiоду 3».
3.15 Бойовик «13-й район: 

Ультиматум».
5.00 «ТСН-Тиждень».

ТЕЛЕПРОГРАМА 10 СІЧНЯ - 16 СІЧНЯ

За матеріалами https://kino-teatr.ua

НОВИНИ КІНО. ЗІРКИ ЗА ОБМІНОМ 
У черговий раз варто констатувати, що українське кіно наполегливо продовжує освоювати ті жанри, які раніше освоїти йому не довелося: 
цього разу маємо справу не стільки з #первойкомедиейгода (це начебто вже бувало), але і з комедією, в основу якої покладений жарт з 
обміном тілами різностатевими представниками людського роду. Питання в тому, наскільки цей жарт залишився саме жартом: тема ця вже 
не раз освітлювалася у світовому кінематографі, і щоб внести хоч крапельку оригінальності в побитий сюжет треба мати неабиякий талант.
Жили-были виконавиця поп-песен Поля Малякова і рокер Хома Михайлівський (чи варто писати, хто виконав ці ролі) : Поля усією душею 
віддана професії і мало помічає тих, що страждають рядом чоловіка-бізнесмена і двох чарівних дітей; Хома ж веде властивий рокерам 
розгульний спосіб життя, влаштовуючи в номері «Хілтона» шумні вечірки. Том більше і привід для цього самий як там не є відповідний: на 
черговій церемонії визначення самых-самых саме він припиняє багаторічну гегемонію Поли на музичному Олімпі. Ясна річ, що артисти, люди 
імпульсивні, ще більше зненавиділи один одного і в якийсь момент у них з’являється прекрасний привід помститися один одному - точніше, 
тілам суперника. Адже - як підказують назвою фільму автори - вони помінялися тілами. Поля в тілі Хоми здійснює каминаут, а Хома виставляє 
розкішне тіло суперниці на загальний огляд. Але абсолютно неминуче їм доведеться порозумітися, і у цей момент вони зрозуміють, що 
спосіб вчинити зворотний обмін куди простіше, ніж передбачалося.
Міра успіху фільмів, побудованих на не одного разу обіграних сюжетах, залежить не лише від винахідливості сценаристів і майстерності 
режисера, але - і можливо в першу чергу - від харизматичності виконавців головних ролей. І хоча не можна не визнати, що між Михайлом 
Хомой і Олей Поляковой іноді проскакують іскорки горезвісної акторської хімії (хоча екранна дочка Поли переграє усіх своїх дорослих 
колег), але все таки виникає відчуття деякої пересиченості одними і тими ж особами в українських комедіях. І це відчуття лише посилилося 
після перегляду набору трейлерів майбутніх українських комедій, де якщо не Юрій Горбунов промайне, то Верка Сердючка або ж Дядько 
Жора. І не було б в цьому ніякої біди, якби вони грали різні ролі, але ж немає - вони грають виключно самих себе, перетворюючи самий 
благий задум на тривалий серіал у дусі капустника-междусобойчика.
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www.segodnya.ua/sport/football

РАЙОЛА ПООБІЦЯВ 
ЛАПОРТІ, ЩО 

ГОЛАНД ПЕРЕЙДЕ 
ДО «БАРСЕЛОНИ», 

ЯКЩО КЛУБ ЗНАЙДЕ 
ПОТРІБНУ СУМУ

Президент «Барселони» Жоан Лапор-
та та агент Ерлінга Голанда Міно Райо-
ла уклали домовленість про перехід на-
падника дортмундської «Боруссії» в стан 
«каталонців», повідомляє Cuatro. Транс-
фер відбудеться, якщо «блауграна» 
знайде необхідну суму.
Трансфер може обійтися «Барселоні» 
більш ніж 100 млн євро, включаючи ви-
плати «Борусії» та комісійному агенту, а 
також підписання ще якогось футболіста 
(називається захисник Нусайр Мазрауї 
з «Аяксу»). Повідомляється, що зарпла-
та Голанда складе близько 30 млн євро 
до вирахування податків, контракт може 
бути укладений на 3 роки з опцією про-
довження ще на 2.
Підкреслюється, що через фінансові 
проблеми «Барселони» укладення уго-
ди знаходиться під великим питанням, і 
заради Ерлінга їй, ймовірно, доведеться 
продати когось із футболістів, які вважа-
ються недоторканними.

У ЗАЛІ СЛАВИ «ІНТЕРА» 
– ПОПОВНЕННЯ

Прес-служба міланського «Інтера» зая-
вила про введення до Зали слави клубу 
захисника Марко Матерацці, він грав за 
«нерадзуррі» з 2001-го по 2011 рік. Мі-
сяць тому до Зали слави «Інтера» ввели 
екс-голкіпера Джанлуку Пальюку.
Матерацці виграв із «Інтером» ЛЧ та 
КЧС, 5 разів брав Скудетто, по 4 рази 
– Кубок Італії та Суперкубок країни. Він 
забив 20 голів у 276 матчах за мілансь-
кий колектив. До Зали слави клубу також 
входять Вальтер Дзенга, Хав’єр Дзанет-
ті, Лотар Маттеус, Роналдо, Франческо 
Тольдо, Джачінто Факкетті, Деян Стан-
кович, Джузеппе Меацца, Жуліо Сезар, 
Джузеппе Бергомі, Естебан Камб’яссо 
та Дієго Міліто.

«ДИНАМО», ІТАЛІЯ, МЕССІ, 
ЛЕВАНДОВСЬКИЙ ТА ВСІ-ВСІ-ВСІ. 

ЧЕМПІОНИ-2021
2021-й рік вже закінчився. Однак ми пропонуємо згадати чемпіонів року, який нещодав-
но минув, з головних футбольних турнірів.

Розпочинаємо хіт-парад зі свого – 
рідного. Київське «Динамо» вперше 
за п’ять років відсвяткувало здобуття 
золотих нагород, які біло-сині поклали 
у національний кубок.
Не довго «Ліверпуль» перебував на 
троні в Англії. Хосеп Гвардіола провів 
роботу над помилками і виграв свій 
третій титул в найсильнішій лізі світу з 
«Манчестер Сіті».
Перед цим містяни забрали Кубок 
ліги, здолавши у фіналі «Тоттенгем». 

«Сіті» виграв турнір вчетверте поспіль, чого раніше нікому не вдавалось.
А ось найстаріший футбольний турнір – Кубок Англії – вперше виграв «Лестер». У вирі-
шальному матчі лиси обіграли майбутнього тріумфатора Ліги Чемпіонів.
В Іспанії «Атлетіко» зумів посунути з вершини «Реал» та «Барселону». Якщо каталонці 
вже рухались в напрямку великої кризи, то з вершковими довелось поборотись. Банда 
Сімеоне справилась.
Дев’ять сезонів поспіль Серію А вигравав «Ювентус». І ось гегемонію туринського гранду 
з самим Кріштіану Роналду у складі перервав міланський «Інтер», для якого це Скудетто 
стало 19-м в історії.
А ось «Баварія» повторила рекорд «Ювентуса» – конкурентів у мюнхенців в Бундеслізі 
досі немає.
Перед тим, як перейти до єврокубків, згадаємо, що ще в лютому «Баварія» виграла 
Клубний чемпіонат світу. У фіналі мюнхенцям несподівано протистояв представник Мек-
сики – «Тігрес». Бився достойно, та все ж не встояв.
Він знову це зробив! Унаї Емері вчетверте виграв Лігу Європи, тільки вже не з «Севільєю», 
а з «Вільярреалом». У фіналі Жовта субмарина потопила МЮ, який вважався фаворитом.
Переможець Ліги Чемпіонів теж виявився сенсаційним! Посередині сезону «Челсі» був 
у вкрай важкому становищі, але призначив Томаса Тухеля головним тренером, а тому 
не знадобилось багато часу на те, щоб навести лад. Аристократи в півфіналі красиво 
здолали «Реал», а у вирішальному матчі залишили з носом «Манчестер Сіті».
По той бік Атлантики – в Південній Америці – сталась унікальна подія. Вперше за остан-
ні 20 років один клуб виграв Кубок Лібертадорес двічі поспіль. Ба більше – йому це 
вдалось протягом одного календарного року. «Палмейрас», за який виступають колишні 
представники УПЛ Луїс Адріано, Дуду та Вілліан, виграв фінал на початку 2021-го, а 
потім повторив свій успіх вже в грудні. В обох випадках були обіграні співвітчизники – 
«Сантос» та «Фламенго».
Літо ж пройшло під знаком турнірів для збірних. Йдемо в хронологічному порядку. Спо-
чатку тріумфували аргентинці, які виграли 
Копа Амеріка вперше з 1993-го року. 
Ліонель Мессі нарешті здобув свій вели-
кий трофей зі збірною. Вдвічі приємніше 
для фанатів аргентинської команди, що у 
фіналі була обіграна Бразилія.
Паралельно проходив Євро-2020. В Ста-
рому світі усіх здивували італійці – Скуа-
дра Адзурра відійшла від свого прагма-
тичного стилю і підкорила вболівальників 
своєю натхненністю. Розв’язка була дуже 
драматична – Італія перемогла Англію в серії пенальті.
Олімпійські футбольні турніри не користуються великою популярністю, але й тут вистачає 
красивих історії. В Токіо тріумфувала Бразилія, капітаном якої був 38-річний Дані Алвес.
Нарешті вже восени відбувся фінал чотирьох Ліги Націй. Іспанія грала красиво, але клас 
гравців збірної Франції виявився вищим. Ефектні голи Бензема та Мбаппе дозволили 
триколірним додати до своєї колекції ще один трофей.

НІМЕЧЧИНА

ІТАЛІЯ

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

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

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

Кар’єра, сім’я і 
самореалізація

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

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

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

ФінансоФінансовийвий
успіхуспіх



РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS .UA

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №1 (1278)

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

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

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

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

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 
червня)
Вирішення фінансових питань 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

на сприятливі ситуації! Гарний час для 
романтичних зустрічей.

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

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

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

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

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

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

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

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

з 10 січня по 16 січня

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

Роберт де НіроРоберт де Ніро
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