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РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8765 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

42

44

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

23

24

24

26

27

31

31

37

ГАРЯЧІ  
ПРОПОЗИЦІЇ

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

КУР’ЄРИ

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

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

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

8

10

11

12

12

11

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

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

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

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

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

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

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

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
Інспектори охорони. Начальники 
служби безпеки. Чергові. Охоронці
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18

18

21
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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 № 85891.
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
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК із досвідом 
роботи у держслужбі. Можливий індивідуаль-
ний графік. Тел. 095-445-6419.  

АКТИВНИЙ СПІВРОБІТНИК В ОФІС (вхідні 
дзвінки). Можна здатним до навчання пенсіоне-
рам. 4-5 годин на день. Тел. 095-445-5908.  
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
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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./
вайбер 099-300-0322.  

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.  

АДМІНІСТРАТОРИ в комп’ютерний клуб. Знання 
ПК (геймери). Стать та вік значення не мають. ГР: 
доба/доба або 12 годин. З/п 10000 грн. Тел. 063-
026-7222.  

АДМІНІСТРАТОРІВ НА РЕЦЕПЦІЮ запрошує 
cучасний готель «Mercure Kyiv Congress Hotel». 
Обов’язкове знання англійської мови на серед-
ньому рівні. Денна зміна: 8.00-20.00; нічна зміна: 
20.00-08.00. Офіційне працевлаштування. З/п 
16000 грн. Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. 
ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 
067-441-5859, відділ персоналу.  

АМБІТНІ, ЕНЕРГІЙНІ ПЕНСІОНЕРИ на керівну 
позицію в комерційний відділ! Стабільний дохід. 
Високі премії. Тел.: 063-273-2581, 067-445-
7366.  

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

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

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

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

ОПЕРАТОР 1С (СКЛАД) терміново потрібен ком-
панії з продажу продуктів харчування. Р-н Севасто-
польської пл. З/п 16000 грн. ГР: пн-пт, 8.00-18.00. 
Тел. 096-979-7959, Оксана.  

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

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

СЕКРЕТАР. Можна без досвіду роботи. Правий 
берег. «Герольдмайстер» - виробництво нагород-
но-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. 
Бориспільська, 17.  

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ, БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
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КУР’ЄРИ, ФАХІВЦІ РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ, МЕДИЦИНА

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

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

КУР’ЄРИ

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

ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР ОДЯГУ ТА ВІТРИН 
(практик) на постійну роботу мережі магазинів се-
конд-хенд «Humana». Вимоги: ДР з одягом та знан-
ня світових брендів та модних тенденцій, мати по-
чуття смаку та стилю. Відповідальність, уважність, 
комунікабельність. Обов’язкове знання Adobe 
Photoshop, Adobe Illustrator, Corel Draw. Графік ро-
боти: 5/2. З/п 16000 грн (чистими). Офіційне пра-
цевлаштування з першого дня роботи + соцпакет. 
Резюме надсилати: ts@humana.com.ua або по тел/
факсу: (044) 538-0218, (044) 538-0219.  

КОШТОРИСНИК з досвідом роботи в будівельну 
компанію. Складання (прорахунок) кошторисів, 
договірних цін, актів виконаних робіт. Робота в про-

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ

грамі АВК-5. Офіс в р-ні Жулянського моста. Тел.: 
067-787-5620, 050-641-0122.  

ОПЕРАТОРА ПРИЙОМУ ЗАМОВЛЕНЬ (знання 
програми 1С) запрошує ТОВ «ТД «Київхліб». З/п 
11000 грн. Офіційне працевлаштування. Вул. Ко-
стянтинівська, 64. Тел.: (044) 354-4037, 050-409-
6567, 050-720-0243.  

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

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

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

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.  

ТОРГОВОГО ПРЕДСТАВНИКА запрошує на ро-
боту ТОВ «ТД «Київхліб». З/п 15000 грн. Офіцій-
не працевлаштування. Вул. Костянтинівська, 64. 
Тел.: (044) 354-4037, 050-409-6567, 050-720-
0243.  

КРАСА • ФІТНЕС, ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ • КАСИРИ

МАСАЖИСТИ. З/п висока. Бажано дівчина вiд 
35 років. Приваблива, комунiкабельна. Мож-
ливо без  ДР. Навчу. ГР: пн-пт, з 12.00 до 20.00. 
Оплата вiд 2000грн в день. Без iнтиму. Центр 
міста, салон «Лілія», бульвар Шевченка, 58. Тел. 
068-183-7307.  

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

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

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
ПРОДАВЕЦЬ в торговий павільйон. Бажано 
пенсійного віку, продукти харчування, 15 робо-
чих днів. З/п 4000 грн. Тел.: 095-901-9020, 063-
756-3806.  

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

ПРОДАВЕЦЬ терміново потрібен в продуктовий 
міні-маркет на Подолі. ГР: 8.00-20.00, 7/7, 14/14. 
З/п 12000-16000 грн./за місяць. Тел.: 067-132-
8883, 095-729-4377.  

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

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

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

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

ПРОДАВЦІ в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. 
Щербаківського, 58, відділ персоналу. Гідна, 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 робо-
ту. ГР: 7/7. З/п від 10000 грн. Адреси: ст.м «Нивки», 
пр-т Перемоги, 67, тел.: 067-449-2631, 067-449-
2613; ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел.: 
067-449-2613, 067-449-2631; ст.м «Вокзальна», 
вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

ПРОДАВЦІВ-КОНСУЛЬТАНТІВ запрошуємо на 
постійну роботу. Умови роботи: робота в ТРЦ 
Києва. ГР: 4/4, 4/3. Офіційне працевлаштування 
згідно КЗпП. Нам не важлива дата в паспорті. Нам 
важливо, як Ви виглядаєте і як себе почуваєте. З/п 
від 13000-17000 грн/міс. Тел. 068-220-5858.  

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

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

ПРОДАВЦІ-КОНСУЛЬТАНТИ потрібні в магазин 
будівельних матеріалів на постійну роботу. ГР: 9.30-
19.00, п’ятиденка. З/п 15000 грн./міс. 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).  

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

КРАСА • ФІТНЕС • 
МАСАЖ

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

ТОРГІВЛЯ

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

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

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

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.  

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.  

ПРОДАВЕЦЬ в магазин-склад (канцтовари). Р-н 
ст.м «Почайна». ДР не обов’язково. Тел.: 067-231-
3307, 063-740-1919.  

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 продуктовий магазин. Доба через 
дві. Баж. жінка, без шкідливих звичок. Оплата по-
стійна. Офіційне працевлаштування за бажанням. 
Софіївська Борщагівка. 15 хвилин від ст.м «Академ-
містечко». Тел. 067-243-5505.  

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

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).  

БІСКВІТНИКІВ запрошує на роботу кондитерське 
виробництво. З/п від 12500 грн. Офіційне працев-
лаштування. ГР: 2/2 по 12 годин (з 8.00 до 20.00). 
Тел.: 063-528-2149, 050-385-7148.  

БУФЕТНИК-ХЛІБОРІЗ в ресторан в центрі Києва. 
ГР: 7/7. Іногороднім житло. З/п: 700 грн/зміна + %. 
Вул. Рогнединська, 2, ст.м «Пл. Льва  Толстого», 
«Палац спорту». Телефонувати з 10.00 до 18.00, пн-
пт: 073-415-7232, (044) 235-0952, (044) 234-4394.  

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

КОНДИТЕРІВ запрошуємо на роботу. З усіх ре-
гіонів України. Офіційне працевлаштування. Вчас-
на виплата з/п 2 рази на місяць. Проходження мед.
огляду за рахунок підприємства. ГР: 5/2. З/п від 
13500 грн. Тел.: 050-385-7148, 095-274-9106, 050-
388-7360, 063-528-2149.  

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.  

КУХАР з ДР від 3 років. Нічні зміни 5/2 (вс-чт/пт, 
сб) з 19.00 до 7.00. Приготування бізнес-ланчів 
(повний цикл), підготовка заготовок на денну 
зміну. З/п 20000 грн/місяць. Бажано проживан-
ня поблизу роботи. Вул. Студентська, 20. Тел. 
098-480-7788.  

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.  

КУХАРЯ НА ГАРЯЧИЙ ПРОЦЕС запрошує cучас-
ний готель «Mercure Kyiv Congress Hotel». Офіційне 
працевлаштування. Житло надаємо. Стабільна ви-
плата з/п 2 рази в місяць. Ст.м «Шулявська», вул. 
Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859, відділ пер-
соналу.  

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

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
КУХАРІ в цех кулінарії центрального офісу Retail 
Group (Залізничне шосе, 57, ст.м «Видубичі»). 
ГР: 5/2, сб, нд - вихідні дні. З/п 14000 грн. Вміти 
користуватись технологічними картами, робити 
підготовку напівфабрикатів, готування страв. 
Компанія забезпечує співробітників спецодя-
гом. Для співробітників компанії діють знижки 
30% на обіди. Тел.: 067-413-1944, 067-413-
1933, Марія.  

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

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

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.  

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

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

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.  

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

ПЕКАР НА БІСКВІТИ в кондитерський цех. Троє-
щина. Тел. 067-369-1158.  

ПЕКАРІВ 3-ГО РОЗР. запрошує на роботу конди-
терське виробництво. З/п від 12500 грн. Офіційне 
працевлаштування. ГР: 2/2 по 12 годин (з 8.00 до 
20.00). Тел.: 063-528-2149, 050-385-7148.  

ПОМІЧНИК КУХАРЯ в «МегаМаркет», вул. Анто-
новича, 50. Безкоштовні обід, медична книжка, 
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.  

ПОСУДОМИЙНИЦЯ в кафе самообслуговуван-
ня «Бризоль», Чоколівка. ГР: 5/2. Тел. 050-357-
5566.  

ПОСУДОМИЙНИЦЯ терміново потрібна в кафе. 
Бажано жінка до 50 років, працьовита. ГР: пн-
пт, 8.00-17.00. З/п 9000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Р-н ст.м «Почайна». Тел. 067-505-
1033.  

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

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

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

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

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

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

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

СТОЛЯР з досвідом роботи від 2 років. Обов’язки: 
виготовлення погонажних виробів, розпилювання 
необрізної дошки, торцювання. Ставка + вироблен-
ня, від 15000 грн. Тел. 098-327-3133, Олексій.  

ШЛІФУВАЛЬНИК МДФ. ДР від 2 років, без шкід-
ливих звичок. З/п 22000 грн (від 16000 грн на ВТ). 
Ст.м «Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 100 
або вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-
5626, Максим.  
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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.  

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

КОЧЕГАР (сезонна робота) в мережу бізнес-цен-
трів. З/п 11000 грн. ГР: 5/2 (денна зміна). Локації: 
ст.м «Васильківська». Офіційне працевлаштування, 
оплачувана відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на 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. ДР 
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.  

МАШИНІСТА КОМПРЕСОРНИХ УСТАНОВОК за-
прошує на роботу провідне фармацевтичне під-
приємство в зв’язку з розширенням. Ми пропонуємо: 
офіційне працевлаштування. Гідну та стабільну опла-
ту праці. Позмінний графік роботи. м. Київ, Куренівка. 
Тел.: (044) 461-0336, 098-978-1267, 093-454-3965.  

МЕХАНІК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІО-
НУВАННЯ в мережу бізнес-центрів. З/п 20000 грн. 

ГР: 5/2 (8 годин зміна). Ст.м «Васильківська», ст.м 
«Святошин». Офіційне працевлаштування, оплачу-
вана відпустка, 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 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. Досвід  
роботи не обов’язково, навчаємо. З/п 20000 
грн. Тел.: 050-462-0554, 096-562-0554, Ігор.  

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

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.  

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.  

МЕХАНІК СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИЦІО-
НУВАННЯ в мережу бізнес-центрів. З/п: 20000 грн. 
ГР: 5/2 (8 годин зміна). Ст.м «Васильківська», ст.м 
«Святошин». Офіційне працевлаштування, оплачу-
вана відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на міс./премії. 
Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 18.00.  

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

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

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

СЛЮСАР-САНТЕХНІК в р-ні ст.м «Нивки». З/п від 
32000 грн, виплати двічі на місяць. Виробітка за за-
твердженими розцінками. Тел. 063-262-9759, Юрій 
Юрійович.  

СТРОПАЛЬНИК-ГАЗОРІЗАЛЬНИК. Ст.м «Ви-
дубичі». З/п від 16000 грн. Тел.: 067-401-9629, 
067-505-2541.  

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

БУДІВНИЦТВО

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.  

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

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

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

ЕЛЕКТРИК з досвідом роботи. «Герольдмайстер» 
- виробництво нагородно-сувенірних виробів. Тел. 
(044) 465-6225, вул. Бориспільська, 17.  

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

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

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

ЕЛЕКТРОЗВАРНИК на постійну роботу. З/п від 
23000 грн. Тел. 098-270-1434.  

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.  

КОНТРОЛЕР РЕА (оптичний контроль SMT-монта-
жа). Від 15000 грн. Кіото, 25. Офіційне оформлен-
ня. Тел.: (044) 330-0088, 050-366-8710.  
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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, торцо-
вочна пила Ощелик). ДР на відрізному верстаті. Міс-
це роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 
10.00-19.00. Офіційне оформлення. З/п від 15000 грн. 
Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, 044-406-4093.  

РІЗНОРОБИ-СЛЮСАРІ на постійну роботу. З/п від 
20000 грн. Тел. 098-270-1434.  

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

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  

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-САНТЕХНІК каналізаційних мереж по-
трібен компанії «Екотехтранс». Вік бажано 20-40 
років. Можливо без ДР. Ставка від 20000 грн. Тел. 
073-230-3232.  

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

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

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК алюмінієвих конструк-
цій. З/п від 25000 грн. Без шкідливих звичок, від-
повідальність та сумлінність в роботі. Повний робо-
чий 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.  

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 шкідливих зви-
чок. 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.  

ОПЕРАТОР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ. Уважність, 
відповідальність, бажання розвиватись. Візуальне 
спостереження з відеокамер. ГР: доба/дві. Тел. 
098-709-0000.  

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

ОХОРОННИК в ТРЦ «МЕТРОГРАД» на постійну 
роботу. ГР: змінний, офіційне працевлаштування, 
своєчасна виплата з/п двічі на місяць. Тел. 067-
629-3760.  

ОХОРОННИК потрібен на роботу в магазин одягу. 
Бажано вік до 50 років. ГР: 3/3. Район Виноградар, 
пр-т Свободи, 26-А. Звертатися за тел. 067-495-
1909.  

ОХОРОННИК терміново в офіс. ГР: доба/три. Баж. 
чол. до 60 років, відповідальність, здібності до на-
вчання, вміння контролювати ситуацію. З/п: 6000 
грн + харчування за рахунок підприємства. Тел.: 
(044) 246-4206, (044) 246-4262, 050-441-0944. Те-
лефонувати: пн-пт, 9.00-19.00.  

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

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.  

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

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

ОХОРОННИКА запрошує на роботу ТОВ «ТД 
«Київхліб». З/п 9000 грн. Офіційне працевлашту-
вання. Вул. Костянтинівська, 64. Тел.: (044) 354-
4037, 050-409-6567, 050-720-0243.  

ОХОРОННИКИ потрiбнi. Режим роботи: деннi змi-
ни (ст.м «Почайна»), вахта (смт Бортничi). Бажано 
пенсiйного вiку. З/п при спiвбесiдi. Тел.: 095-491-
7573, 063-590-5432.  

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.  

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

ОХОРОННИКІВ запрошуємо на постійну роботу. 
Південна Борщагівка, недалеко від ст. Пост-Во-
линський. Тел 095-741-4040, Олександр Мико-
лайович.  

РОБОТА В ОХОРОНІ. Офіс, склад. Різні графіки. 
Стабільна оплата. Тел. 050-837-4652.  

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
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ВОДІЇ
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ВОДІЇ

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

ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність 10 
т. Відрядження по Україні. Можливий вахтовий ме-
тод роботи. Житлом забезпечуємо. Офіційне пра-
цевлаштування. З/п 30000 грн. Тел. 096-669-7156.  

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 вантажівку. На вантажоперевезення, до 
6 тонн. Київ та область. Кат. «С». З/п 15000 грн/міс. 
Тел.: 063-641-5550, 098-055-0600.  

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

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

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

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

ВОДІЙ 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. ДР від 2 років, наявність кат. «В, С», стаж 
водіння до 10 тон. З/п 15000 грн. Тел. 099-355-
2078.  

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

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

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

ВОДІЇ 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.  

ВОДІЇ для перевезення вантажів по Україні та 
Києву потрібні на постійну роботу автотранспорт-
ному підприємству в м. Києві (р-н Стара Дарниця). 
ДР, кат. «В», «С». Оплата достойна. Тел.: 067-247-
0107, 066-345-5627, Віталій.  

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

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.  

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

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

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

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР зі своїм автомобілем 
типу Renault Trafic (повний день), 800-1000 кг. 
Замовлення (замки) по Києву. Водійський стаж 
від 10 років. З/п: 30000 грн + паливо додатково, 
але ТО і ремонт за свій рахунок. Тел. 067-701-
3044.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР терміново потрібен ком-
панії з продажу продуктів харчування. Р-н Севасто-
польської пл. З/п 20000 грн. ГР: пн-пт, 8.00-18.00. 
Тел. 096-979-7959, Оксана.  

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

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

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

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.  

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

АВТОСЛЮСАР НА СТО, вул. Березняківська, 5. 
З/п: 20000-40000 грн. Повний робочий день. Тел. 
093-606-3636.  

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

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

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

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

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

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

АВТОМИЙНИКИ потрібні на автомийку. ДР. З/п 
- 35%. Тел.: 096-618-2147, 099-176-3776, Ірина.  

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

АВТОСЛЮСАР 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.  

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

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

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

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.  

КОМІРНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК терміново 
потрібен компанії з продажу продуктів харчування. 
Р-н Севастопольської пл. З/п 17000 грн. ГР: пн-пт, 
8.00-18.00. Тел. 096-979-7959, Оксана.  

ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п від 14000 грн. Офіційне 
працевлаштування, безкоштовне харчування та спе-
цодяг. 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-ПАКУВАЛЬНИКИ потрібні на під-
приємство на постійну роботу. З/п від 12000 грн. 
Ст.м «Чернігівська». Тел. 066-076-4191.  

КОМІРНИК заводу Євроформат. Виробництво ліф-
тового обладнання. Своєчасні стабільні виплати + 
премії. Можлива строкова зайнятість. Комфортні 
умови праці. Смачні обіди. Надаємо спецодяг. Змін-
ний ГР (потижнево). Житло не надається. вул. Ку-
ренівська, 21-А. Тел.: (044) 494-3535, 067-334-7498.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Склад РЕА, комплекту-
вати замовлення згідно з накладною. Кіото, 25. 
Офіційне оформлення. Тел.: (044) 330-0088, 050-
366-8710.  

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

ПАКУВАЛЬНИКИ. 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.  

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

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

РОБІТНИК СКЛАДУ (бажано жінка) для збирання 
замовлень парфумерно-косметичного спрямуван-
ня. З/п 10000 грн. ГР: пн-пт, 09.00-18.00. Місце 
розташування: ст.м «Харківська». Тел.: (044) 502-
1953, 050-445-0473.  

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

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

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

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

ФАСУВАЛЬНИКИ на виробництво в «Сарка-
ра-Груп» (фасовка сипучих продуктів (цукор, 
крупи). З/п від 12000 грн. Фасування сипучих 
продуктів, робота на напівавтоматичних та авто-
матичних лініях виробництва. Офіційне працев-
лаштування, безкоштовне харчування та спецо-
дяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволителів, 
5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00 до 
17.00.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ, ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

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

ВАНТАЖНИКИ. Вивіз сміття по Києву, «Газель». 
Тел. 050-784-3248.  

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. Свя-
тошинський район. Надаємо житло на територiї 
підприємства. Тел.: 050-382-8002, Олег Миколайо-
вич, 095-741-4040, Олександр Миколайович.  

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

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

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, відповідальність 
та сумлінність в роботі. Повний робочий день. Офі-
ційне працевлаштування. б-р Вацлава Гавела, 16, 
ст.м «Берестейська»; вул. О.Матросова, 31, ст.м 
«Дружби Народів». Тел. 066-845-3802.  

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

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.  

ВАНТАЖНИКА запрошує на постійну роботу готель 
«Баккара», м. Київ, Лівий берег, ст.м «Гідропарк». 
З/п від 650 грн/зміна. Тел.: 067-534-6060, 067-408-
1700.  

ВАНТАЖНИКА запрошує на роботу провідне фар-
мацевтичне підприємство в зв’язку з розширен-
ням. Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування. 
Гідну та стабільну оплату праці. Позмінний графік 
роботи. м.Київ, Куренівка. Тел.: (044) 461-0336, 
098-978-1267, 093-454-3965.  

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

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

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

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

ВАНТАЖНИКИ терміново потрібні на склад. Р-н 
ДВРЗ, вул. Вільнюська, 33. Тел. 095-319-5273, 
Дмитро.  

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

ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ
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СФЕРА ПОСЛУГ

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

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 в «Автомобільний центр Київ», ст.м «По-
чайна». ГР: 2/2, з 7.00 до 19.00. Офіційне працев-
лаштування. З/п 8000 грн. Тел.: 093-882-3305, 067-
550-4018.  

ДВІРНИКА запрошує на роботу провідне фарма-
цевтичне підприємство в зв’язку з розширенням. 
Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування. Гідну 
та стабільну оплату праці. Позмінний графік робо-
ти. м.Київ, Куренівка. Тел.: (044) 461-0336, 098-
978-1267, 093-454-3965.  

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

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

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

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

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.  

ПОКОЇВКУ запрошує на постійну роботу готель 
«Баккара», м. Київ, Лівий берег, ст.м «Гідропарк». З/п 
від 650 грн/зміна. Тел.: 067-534-6060, 067-408-1700.  

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

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

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

ПРИБИРАЛЬНИКА СЛУЖБОВИХ ПРИМІЩЕНЬ 
запрошує на постійну роботу готель «Баккара», м. 
Київ, Лівий берег, ст.м «Гідропарк». З/п від 650 грн/
зміна. Тел.: 067-534-6060, 067-408-1700.  

ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ (Столичне шосе) запро-
шує на роботу мережа АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 
(вартість дзвінків згідно тарифів вашого оператора).  

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.  

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

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 з ДР на прибирання приміщень, 
5-6 год/день, сб, нд - вихідні. З/п 12000 грн. Випла-
та 2 рази на місяць. Тел. 096-275-2898.  

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЮ (Оболонь) запрошує на робо-
ту мережа АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість 
дзвінків згідно тарифів вашого оператора).  

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ (службові приміщення) по-
трібна в мережу бізнес-центрів. З/п 11600 грн. ГР: 
5/2 (8 годин зміна). Локація: ст.м. «Видубичі», 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 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  

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в кондитерський цех. З/п висо-
ка. Троєщина. Тел. 067-369-1158.  

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ потрібна у мережу хостелів 
«Київжитло», м. Київ. Робота з безкоштовним про-
живанням. З/п від 7000 грн. Тел. 067-324-2270, 
Наталя.  

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

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!

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

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

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

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.  

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

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

ВТРАЧЕНО ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ багатодітної 
родини ДБ 361694 від 04.01.2019 на ім’я Горбачен-
ко Марти Миколаївни, вважати недійсним.  

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

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

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

МАШИНІСТІВ ТІСТОМІСИЛЬНИХ МАШИН запро-
шує на роботу кондитерське виробництво. З/п від 
14200 грн. Офіційне працевлаштування. ГР: 2/2 по 
12 годин (з 8.00 до 20.00). Тел.: 063-528-2149, 050-
385-7148.  

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК в сфері ремонтів житло-
вих, офісних, торгових та інших приміщень. Робота 
постійна. З/п два рази в місяць вiд 13000 грн. На-
явність документів обов’язкова. Робота в м. Києві. 
Тел. 067-443-5770.  

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК. Бажано чоловік. З/п від 
8400 грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміно-
во! ст.м «Академмістечко», «Деміївська», «Терем-
ки», смт Гатне, р-н Позняки, Солом’янський р-н. 
Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.  

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

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

ПРИБИРАЛЬНИКИ. Бажано чоловіки. Вул. 
Здолбунівська. ГР: 7/7, 7.00-19.00. Спецодяг, обі-
ди. З/п 9000 грн. Гуртожиток. Тел. 097-738-1235, 
Ірина.  

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.  

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ, ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ
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ошук роботи – це ще та робота! Отже, для 
того, щоб виконати цю роботу якісно і в по-
трібний здобувачеві термін, як і для будь-я-

кої іншої важливої справи, виконавцю знадо-
биться план дій.

Не позбавляючи себе недільного відпочинку, 
все ж таки варто підготуватися до вашої «робо-
чому тижні». Є сенс ще раз переглянути своє ре-
зюме, підкорегувавши в ньому що-небудь, або 
доповнивши його.

Незважаючи на те, що понеділок – «день важ-
кий», в тому числі і для багатьох кадровиків, не 
варто втрачати його. Можна повторно надіслати 
своє резюме на ті вакансії, які цікавили вас про-
тягом минулого тижні і щодо яких ви не впев-
нені, що ваш лист дійшов, оскільки не отрима-
ли, скажімо підтвердження. До того ж, у другій 
половині дня, багато роботодавців остаточно 
«прокинуться» і ви зможете побачити вже свіжі 
оголошення про вакансії.

Вівторок, можна сміливо починати з моніто-
рингу інтернету щодо нових повідомлень про 
вільні робочі місця. До цього часу, практично всі 
компанії вже викладають в мережу інформацію 
про ситуацію з роботою. Можна зв'язатися з 
компаніями, яким висилали своє резюме в по-
неділок, на момент уточнення ними отримання 
ваших листів. Також варто заздалегідь скласти 
список цікавих вас роботодавців.

В очікуванні відповідей на листи, відправлені 
в понед. і вівтор., в середу займіться аналізом 
ситуації.

Наприклад, траплялися вакансії, в яких вимо-
ги до претендентів виявилися для вас кілька за-
вищеними або нездійсненними, на перший по-
гляд. Насправді цілком можливо, що вивчення 
додаткової літератури з конкретного профілю, 
в якому ви і так непогано розбираєтеся, може 
зробити вас досить конкурентоспроможним 
претендентом. Іноді, витративши час середи 
на подібну самоосвіту, вже з четверга, зможете 
заявляти свою кандидатуру на ті вакансії, які до 
сих пір намагалися обходити стороною.

У четвер, для різноманітності, варто трохи 
змінити тактику і пошукати роботу, наприклад, 
через своїх друзів, родичів і знайомих. Всі вони, 
швидше за все, вже в курсі, що вам необхідна 
робота.

У вашому випадку, поки не варто ставитися 
до п'ятниці як до кінця робочого тижня. Але не 
варто бути надто настирливим, краще зробити 
основний упор на аналіз минулого тижня, пере-
глянувши всі пропозиції, осмисливши вже прой-
дені інтерв'ю і зробивши висновки на майбутнє, 
якщо результату ще не досягли. 

Приведіть у порядок свої папери і костюм для 
співбесід, адже вони можуть знадобитися вам в 
будь-який момент.

А ось в суботу, незважаючи ні на що відпо-
чиньте. Навіть перебуваючи в активному пошуку 
роботи, вам необхідно відволікатися і від цього.

Олександр Мавлідінов

Шукаємо роботу 
правильно!
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іднімаючи питання про труд-
нощі сучасного вітчизняного 
здобувача, хочеться відзначити 
не тільки непросту ситуацію на 

українському ринку праці, а й торкнутися 
такого конкретного аспекту, як «плинність 
кадрів», що додає свої труднощі в пошук 
стабільності нашими співвітчизниками.
Мабуть, мало хто з претендентів замис-
лювався над тим, що так звана плинність 
кадрів, може бути цілком спланованим 
явищем, що допомагає роботодавцю, 
наприклад, знизити витрати на рекламу 
або, навіть, просто «вижити», як суб'єкту 
будь-якого виду діяльності.
Не будемо зараз торкатися справедли-
вості цього явища в прийнятті робото-
давцями подібних рішень. Ні для кого не 
секрет, що крім нас самих, ми нікому не 
потрібні, а наші турботи, залишаються 
тільки в сфері наших же інтересів. Напев-
но, ситуацію змінити, вже точно не в на-
ших силах, проте знати про таке явище, 
здобувачеві просто необхідно.
Як показує, не тільки українська, а й світо-
ва практика, існує багато компаній, рієн-
тованих на постійну зміну рядового скла-
ду. Виправдовуючи себе тим, що вони 
«дають путівку в життя »молодим і не-
досвідченим фахівцям, багато компаній 
набирають персонал виключно з молоді, 
використавши потенціал якої, вони готові 
негайно з нею розлучитися, створивши 
нездоланні перешкоди для подальшого 
зростання таких співробітників.
Найчастіше, це застосовується в сфері 
продажу, де, таким чином, відбувається 
відсів посередніх «продажників» і її розши-
рення, за рахунок нових кадрів, що прино-
сять з собою як нові ідеї, так і нові, нехай і 
нечисленні, бази потенційних клієнтів.
Виходячи з даних світових досліджень 
щодо цього питання, плинність кадрів, 
що відповідають рівню «середньої ланки», 
здатна досягати 50% в компаніях, особли-
во характерних нечисленністю персоналу.
Такий підхід, дозволяє їм вибирати най-
кращих, що зводяться в ранг «ТОПів», 

ставлення до яких, звичайно, зовсім інше. 
Плинність для цієї категорії коливається в 
межах не більше 2%. Для утримання та-
ких співробітників, керівництво компаній 
нерідко розробляє спеціальні мотиваційні 
програми, в той час, як інший контингент 
приречений на поступове «витискання» з 
них сил та ідей, з подальшим звільненням.
Зарплата підвищується, але це стосуєть-
ся тільки особливо цінних співробітників, 
яких будь-яка компанія просто зобов'я-
зана зберегти для свого подальшого іс-
нування, незважаючи, ні на які «падіння» 
продажу, підвищуються витрати, податки 
і тому подібні негативні явища.
Іноді «текучка» може бути викликана не-
обхідністю нових творчих ідей і підходів. 
Як правило, така ситуація створюється 
більше для «чуток» всередині компанії, 
таким чином мотивують співробітників 
знаходити в собі невичерпаний потенціал 
і проявляти себе знову і знову. В такому 
випадку, звільнені будуть одиниці, які 
дійсно є «непотрібним баластом», інші ж 
цілком можуть розраховувати на продов-
ження співробітництва, після отриманого 
струсу і своєї нової «самореалізації».
Як би там не було, відповідальність за 
явище «плинності» не можна повністю 
перекладати на совість роботодавців. 
До таких кроків їх підштовхують, в основ-
ному, зовнішні чинники, що викликають 
необхідність «виживання» на ринку. Сьо-
годні, спокійним за своє майбутнє може 
бути тільки професіонал дуже високого 
рівня або людина, що володіє вкрай спец-
ифічними і унікальними знаннями своєї 
сфери діяльності. Середньостатистич-
ний працівник або службовець, на жаль, 
завжди повинен бути готовий зіткнутися 
з явищем «вимушеної плинності кадрів», 
тому вибираючи компанію для співробіт-
ництва, варто уважно вивчати питання ча-
стоти зміни її персоналу. Або, як варіант, 
ставати тим самим «незамінним» профі, 
для якого ніяка криза не страшна.

Олександр Мавлідінов

«ПЛИННІСТЬ «ПЛИННІСТЬ 
КАДРІВ»: КАДРІВ»: 



ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹3 (1280)34

РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS.UA

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС

ивно, але, незважаючи на вражаючі наукові відкриття 
в різних сферах, наші знання про людський розум мі-
зерно малі. І розгадка цього таїнства природи також 
далека від нас, як і дві тисячі років тому.

Про те, що таке інтелект, існує маса думок, часто суперечли-
вих. І хоча на сьогоднішній день інтелектом прийнято вважати 
здатність швидко і точно переробляти інформацію, такий підхід 
часто обмежується умінням вирішувати логічні завдання і опе-
рувати абстрактними поняттями. Але навіть в такій грі як шахи, 
гравці високого класу не можуть дозволити собі не враховувати 
психологічний стан противника. І в якийсь момент «найінтелекту-
альніша» гра перетворюється з поєдинку логіки в поєдинок волі.

Напевно тому і виникає так багато питань. Незважаючи на ве-
лику кількість досліджень, немає абсолютно точних, достовір-
них і незаперечних даних про те, наскільки наш розум зале-
жить від спадковості та оточення, обстановки в сім'ї. А як впли-
вають на його розвиток захворювання, перенесені в ранньому 
дитинстві або екологічна ситуація? Як він проявляється в жит-
ті і чим визначається?

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

но зауважив американський психолог Едвін Борінг. І коли пер-
ша хвиля обурення настільки скандальною заявою спала, пси-
хологічна «тусовка» визнала це визначення досить-таки... точ-
ним. Проте, творець одного з найбільш «вдалих» тестів Давид 
Векслер вважав, що «інтелект – це глобальна здатність розум-
но діяти, раціонально мислити і добре справлятися з життєви-
ми обставинами. Але, на жаль, і йому цього не вдалося враху-
вати в тестах, де немає ні параметра «розумного дії», ні шкали 
«вирішення життєвих ситуацій».

Однак, незважаючи на неоднозначне ставлення до тестів, вони 
добре визначають ступінь розвиненості логічного, асоціативно-
го, вербального (мовного) або математичного мислення. Та-
кож підходять і для прогнозування шкільних успіхів (виключно в 
молодших класах), тому що показують, наскільки добре (в мо-
мент тестування) дитина освоїла інтелектуальні навички, не-
обхідні в школі.

Правда, шкільні оцінки, як і тести інтелекту не дають мож-
ливості визначити, наскільки ви опинитеся успішні, а головне, 
щасливі в житті.

І не можна очікувати більшого, адже будь-який тест – це ін-
струмент, і його ефективність (як і будь-якого інструменту) за-
лежить від того, наскільки правильно він застосовується, і на-
скільки вміло ним користуються. І якщо шпателем НЕ риють зем-
лю, а лопатою не забивають цвяхи, то і тести, призначені для 
підтвердження психіатричних діагнозів, не повинні використо-
вуватися при прийомі на роботу і навпаки.

Не рекомендується вдаватися до них і з іншої причини: «заш-
калює» до своєї верхньої планки інтелект рідко дає своєму влас-
никові істотні переваги. Згідно неодноразово перевіреної на 
практиці теорії «інтелектуального порога», для оволодіння кон-
кретною професією потрібно володіти певним рівнем інтелек-
ту. Якщо тестований не дотягує до інтелектуального мінімуму, 

«Разум» без розуму – 
біда», – казали наші пред-
ки. І дійсно, що відбу-
вається в цьому світі, 
якщо колишні «трієчники» 
займають високі посади у 
відомих компаніях, а ко-
лишні «відмінники» вижи-
вають в бек-офісах корпо-
рацій, виконуючи нудну і 
малоцікаву роботу? Коли 
маленький вуличний па-
цан в знанні життя і людей 
виявляється досвідчені-
ше сивочолого професо-
ра? Невже, щоб бути роз-
умним, одного інтелекту 
мало?

Розум – це інтелект, 
налаштований в лад з 

вашим серцем
Бхагаван Шрі Раджніш

РАЗУМ емоцій

Д

Шкільні оцінки, як і тестування 
рівня інтелекту, не дають можли-
вості визначити, наскільки ви опини-
теся успішні, а головне, щасливі в 
житті.
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то навчання виявиться довгим і важким, 
а успіхи – посередніми. Але, якщо рівень 
інтелекту значно вище, ніж потрібно для 
освоєння найнеобхідніших навичок, це 
не має значення і не підвищить продук-
тивність працівника. Тут успіх починають 
визначати такі якості як мотивація, пра-
цьовитість і організованість.

ПАРАДОКС МЕНСА
Багато їжі для роздумів дає «парадокс 

клубу Менса». Заснований понад шістде-
сят років тому в Великобританії, до число 
своїх членів приймав виключно тих, чий IQ 
(коефіцієнт інтелекту) вище, ніж у 98% на-
селення земної кулі. На сьогоднішній день 
«філії» клубу відкриті в п'ятдесяти країнах 
(Найближчий – в Білорусі).

Однак своєї благородної мети – ство-
рити спільноту, вільний від політики, 
расових і релігійних відмінностей для 
активної участі в суспільному житті – 
засновники не досягли. Виявилося що 
більшість членів клубу – далеко не най-
успішніші, знамениті і впливові люди. В 
цьому і полягає парадокс: високі резуль-
тати тестування не допомогли більшості 
стати багатими, отримати Нобелівську 
премію, або, в крайньому випадку, до-
могтися істотних успіхів у своїй про-
фесії. Серед членів клубу – мільйоне-
ри і безробітні, які живуть на допомогу, 
професора і водії, вчені та пожежники, 
програмісти і фермери, художники і під-
собні робітники.

Уїдливі жарти і твердження про те, 
що більшість людей з високим IQ схожі 
на «шевця без чобіт» мають таку ж дов-
гу історію, як і тестування інтелекту. Ще 
в 1928 році, професор Стенфордського 
університету Льюїс Терман спробував 
його спростувати, організувавши знаме-
ните дослідження життєвого шляху дітей з 
високим IQ. Однак виявилося, що співвід-
ношення між «успішними» і «неуспішними» 
в цій групі мало відрізняється від показ-
ника «простих смертних». А «успішність» 
обдарованих дітей в майбутньому біль-
ше залежала від ступеня батьківської під-
тримки, їх впевненості в собі, наполегли-
вості і, головне, вміння будувати відноси-
ни з оточуючими. Ці результати цілком від-
повідають тому, що підказує нам звичай-
ний життєвий досвід.

СПІЛКУВАННЯ 
«З РОЗУМОМ»
Здоровий глузд, мудрість, практич-

ність, кмітливість – всі ці далеко не нау-
кові поняття теж сигналізують про ті вла-
стивості розуму, які не визначаються те-
стами. У спробах психологів знайти клю-
чик до «відсутніх» елементів «звичайного» 
інтелекту, народилося словосполучення 
«емоційний інтелект».

Виявилося, що знання людської при-
роди і вчинків, здатність знаходити вихід 
зі складних життєвих ситуацій, набага-
то важливіше вміння вирішувати логіч-
ні завдання. Саме люди з високим рів-
нем розвитку емоційного інтелекту більш 
успішні і пристосовані до життя в суспіль-
стві, тому що мають здатність розуміти 
свої і емоції інших людей.

З чого ж «складається» емоційний ін-
телект?

В першу чергу, це здатність розпізна-
вати і висловлювати свої емоції. Адже ро-
зуміючи, «що» з вами відбувається, ви, на-
певно, будете намагатися зрозуміти, «як» 
на це реагувати. І в наступній подібній си-
туації зможете застосувати свій досвід. 
Або спробуєте не допустити повторення 
того, що викликає неприємні відчуття. І 
ще: вміння розпізнати свої почуття допо-
магає правильно «розставляти акценти» 
у відносинах з оточуючими.

«Багатьох проблем і в сімейних і в про-
фесійних відносинах можна було б уник-
нути, якби люди навчилися правильно 
говорити про свої відчуття. Наприклад, 
замість «ти – негідник» – сказати «мене 
це засмучує », і реакція партнера можли-

во буде зовсім іншою», – вважає психо-
лог А.С. Крутецька.

Не менш значущим для нормально-
го, конструктивного спілкування є вмін-
ня «керувати» емоціями (самоконтроль). 
Реакція повинна бути адекватною ситуа-
ції: якщо зайве стримування емоцій може 
стати причиною перенапруги і хвороб, то 
і «нестриманість» може доставити масу 
неприємностей.

Думки, за допомогою яких ми зазви-
чай контролюємо емоції, «звучать» при-
близно так: «Не варто про це думати »,« 
Не буду реагувати» або навпаки: « Треба 
дізнатися про це більше», «Для мене це 
важливо» і т.п.

І, нарешті, розуміння емоційних реак-
цій інших. Чуйні здатні вловити хвилюван-
ня або тривогу, ледь усвідомлювану спів-
розмовником, можуть легко уявити себе 
на місці іншого, тому готові до співпережи-
вання. Вчені відзначають залежність ем-
патії (здатності розуміти почуття інших лю-
дей) від того, наскільки добре людина роз-
бирається в своїх переживаннях. Тому що 
таке розуміння можливе тільки на основі 
власного внутрішнього досвіду.

А ось серед основних причин, що за-
важають нормальному спілкуванню і про-
яву емпатії, в першу чергу, можна назвати 
егоцентризм (зосередженість виключно 
на власній особистості), почуття перева-
ги, і прагнення отримати вигоду від «не-
розуміння» інших. Спонукає шукати «за-
хисту» від будь-якого прояву емоцій, на-
глухо «закрився» від них, підвищене по-
чуття тривоги і недовірливість.

Ще в Стародавній Індії тіло людини 
порівнювали з колісницею, де розум за 
допомогою волі-вуздечки управляє кінь-
ми-почуттями. І ця красива метафора до-
сить точно відображає, що відбувається 
з людиною, яка втратила рівновагу: на-
тягне занадто сильно віжки раціоналіст і 
прагматик – зупиниться колісниця, лю-
дина втратить інтерес до життя і бажан-
ня діяти. Відпустить розум вуздечку – коні 
понесуть, колісниця розіб'ється. І як ба-
гато ми бачимо навколо людей, які, не 
вміючи контролювати себе, руйнують свої 
і чужі життя!

«Домашні тирани» і любителі азарт-
них ігор, небезпечні злочинці і нешкід-
ливі фетишисти, наркомани і шалені ла-
суни – це ті, чий розум втратив (або втра-
чає час від часу) контроль над емоціями. 
Звичайно, прояви та наслідки можуть бути 
різними, тільки механізм завжди однако-
вий: йдучи на поводу власних нестрима-
них бажань неможливо розпоряджатися 
своєю долею.

«Чим вище емоційний інтелект, тим мен-
ше ймовірність розвитку такого неприєм-
ного властивості, як агресивність, або та-
кої проблеми, як вживання наркотиків», – 
розповідає психотерапевт Микола Єршов. 
– У той же час він дуже важливий для ро-
звитку лідерських якостей і організатор-
ських здібностей».

І емоційний і «традиційний» інтелекти 
«відповідальні» за те, наскільки добре ми 
здатні усвідомлювати кожну з граней ото-
чуючого нас світу.

Наталія НАУМЕНКО

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

 Люди з високим рів-
нем розвитку емо-
ційного інтелекту 
успішніші і пристосо-
ваніші до життя, тому 
що розуміють не тіль-
ки свої, але і емоції 
інших.
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Як швидко ви адаптуєтесьЯк швидко ви адаптуєтесь  
НА НОВІЙ НА НОВІЙ 
РОБОТІ?РОБОТІ?

Те, що нас 
відволікає...

В

В ідомо, що виправдання на роботі не прий-
маються. Але факти – річ уперта. Так, за да-

ними соціологічних опитувань, фахівцям вдало-
ся з'ясувати, що ж все-таки відволікає нас від 
роботи, зокрема офісної, і тим самим знижує 
продуктивність.
Серед опитаних лише 5% змогли похвали-
тися міцними нервами і винятковою увагою: 
стверджують, що нічого, мовляв, не може від-
вернути їх від робочого процесу. Решта 95% 
постійно змушені боротися з різними фактора-
ми, здатними збити їх з робочого ритму.
Отже, як виявилося, перше місце в цьому не-
веселому рейтингу займають розмови колег. 
Кожен другий офісний працівник зазначив, що 
обговорення своїх особистих проблем, всіля-
ких політичних ситуацій або просто розмови «ні 
про що» не тільки відволікають від роботи, але 
часто стають приводом до участі в колективно-
му обговоренні тієї чи іншої теми.
Наш незамінний помічник і одночасно біда 
– всюдисущий Інтернет – виявився на друго-
му місці. Незважаючи на його важливість для 
здійснення багатьох офісних функцій, сьогод-
ні кожному третьому співробітнику доводить-
ся боротися зі спокусою не «потонути» в морі 
нформації і розваг протягом робочого дня.
Близько 30% людей, здатних відволіктися на-
віть від найважливішої роботи, відзначили 
згубний вплив постійних телефонних дзвінків, з 
яких велика частина виявлялася не мала жод-
ного відношення до роботи. Заважають і драту-
ють навіть дзвінки, адресовані колегам. Зумер 
телефону змушує мимоволі звертати увагу і на 
відповідь колеги на вхідний дзвінок.
Ще 27% постійно відволікаються на гучний сміх 
співробітників, що сидять поруч. Ці емоційні 
сплески не тільки збивають з думки, а й часто 
приносять незрозумілий заряд негативу, що не 
може не позначитися на виробничому процесі.
Приблизно така ж кількість опитаних поскаржи-
лося на «нестримних шефів», здатних своїми 
проханнями і роздумами вголос збити з робо-
чого настрою.
Що стосується більш «високих чинів», то ос-
новною причиною їх абстрактності стали саме 
дзвінки телефонів. Решта «дрібниці», такі як му-
зика, неприємні запахи, сміх і розмови, прак-
тично їх не турбують. У більшості випадків це 
пов'язано з наявністю у топ-менеджерів влас-
них робочих апартаментів.
Окремий кабінет сприймають як порятунок 
43% рядових офісних співробітників, однак 
реальність не дозволяє компаніям забезпечи-
ти подібною розкішшю кожного. Незважаючи 
на те, що відкритий простір більшість спів-
робітників назвали «справжнісіньким злом», 
інтерв'юери з'ясували, що і комфорт окремих 
кабінетів не гарантує 100% віддачі роботі.
Так 29% співробітників, відокремлених на ро-
бочих місцях, витрачають велику частину робо-
чого часу на особисте листування, а 40% «зави-
сає» в інтернеті.

Олександр МАВЛІДІНОВ

ід того, як швидко звикнеть-
ся спеціаліст на новій роботі, 
залежить його повноцінна 
робота та його комфортне 

самопочуття на робочому місці. Про-
цес адаптації у кожного спеціаліста 
проходить по-своєму і займає різний 
проміжок часу. Звісно ж, чим швидше 
новий робітник проходить цей термін 
адаптації на новому місці, тим краще. 
Але давайте розглянемо, які факто-
ри, все ж таки, впливають на процес 
адаптації та як можна прискорити цей 
процес.

Швидка адаптація спеціаліста на ро-
боті говорить про те, що робітник має 
високі навички самоорганізації та 
самоконтролю. На процес адаптації 
також впливають його комунікаційні 
вміння, зібраність, уважність. Людям, 
які схильні до самостійної роботи, 
важко швидко пристосуватися до ро-
боти в команді та адаптуватися швид-
ко на роботі. Якщо ви впізнали в цьому 
описі себе, то краще обирайте роботу, 
враховуючи цей фактор.

Якщо процес адаптації займає у вас 
не бильше двох тижнів, то ви досить 
швидко адаптуєтеся та пристосовує-
теся до нового місця роботи. У вас не 
виникає труднощів налагодити дружні 
стосунки з колегами та налаштуатися 
на результат в роботі. Якщо процес 
адаптації на новій роботі затягується, 
то не зволікайте, робіть все від вас 
можливе, щоб якомога швидше стати 

повноцінним співробітником обраної 
компанії. Пропонуємо декілька прак-
тичних порад молодим спеціалістам, 
щодо процесу адаптації на новому ро-
бочому місці.

ПОРАДИ ДЛЯ АДАПТАЦІЇ 
СПЕЦІАЛІСТА НА НОВІЙ РОБОТІ
Обов’язково знайомтесь та спілкуй-
тесь із колегами по роботі. Знаходьте 
час і хвилинку, щоб просто спитати, 
як справи у ваших колег та чим вони 
зараз займаються по роботі, над чим 
працюють. Якщо є ті колеги, про яких 
ви ще нічого не знаєте, зробіть крок 
першими – поцікавтесь.

Якщо хочете швидко адаптуватися, 
на початку роботи з’ясуйте у вашого 
работодавця, що він очікує від вас на 
період випробувального терміну. Це 
допоможе вам спланувати роботу та-
ким чином, щоб вкластися в терміни та 
зробити все можливе, щоб виправда-
ти очікування.

Під час адаптації на новому місці робо-
ти вам може допомогти знання ще де-
якої інформації: як приготувати каву, 
де взяти канцелярські предмети, як 
роздрукувати документи на принтері 
та інше. Тому з’ясуйте ці питанняч у 
колег впершу чергу.

Не забудьте поцікавитись у колег, хто 
ваш керівник відділу, хто адміністрація 
та директор. У майбутньому це вам 
дуже знадобиться.
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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ24.01.2022

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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ПРОФЕСІЯ ТЕРМІН ЦІНА НАЗВА УЧБОВОГО 
ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

АКАДЕМІЧНИЙ МАЛЮНОК  
І ЖИВОПИС

1 міс. 1520 грн
Студія творчого розвитку  

і арт-терапії  
«Happy Art»

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С 
8.2

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

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

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С 
8.2

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

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

БУХГАЛТЕР ДЛЯ 
ПОЧАТКІВЦІВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГОТЕЛЬНА СПРАВА 
(індивідуально)

24 години 3600 грн
Український науково-

освітній центр  
«Престиж»

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

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЯ 
МЕБЛІВ

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

КОНДИТЕР  
рівень кваліфікації 3 розряд

4 міс. 4900 грн Інститут підготовки кадрів 
промисловості

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ

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

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ  
(експрес-курс)

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ

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

МАСАЖИСТ  
(базовий курс)

42 години 1890 грн Сучасні техніки масажу  
«Інкорте»

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

(050) 377-3020

ОФІЦІАНТ 124 
години 3200 грн Навчальний бізнес-центр 

«Анастасія»

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

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

ОФІЦІАНТ 40 годин 1350 грн Навчальний бізнес-центр 
Everest Trening

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

(066) 388-9209

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР-
СТИЛІСТ

156 годин 4050 грн Навчальний бізнес-центр 
«Анастасія»

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

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

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

ПЕРУКАР 4 міс. 5800 грн
Київська Академія 

перукарського  
мистецтва

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

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

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

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

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

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

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

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

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

РЕКРУТИНГ. ТОЧКА СТАРТУ 3 міс. 10 400 
грн

Перша школа рекрутингу в 
Україні FSR.in.ua

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

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

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

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

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

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

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

(095) 527-0070

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

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

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

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

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

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

КОШТОРИСНИК ЗІ 
ЗНАННЯМ АВК

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

МИТНИЙ БРОКЕР І 
ДЕКЛАРАНТ

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

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

МИТНИЙ БРОКЕР І 
ДЕКЛАРАНТ

4 тижні 1680 грн Асоціація митних брокерів 
України

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

(067) 449-2092                 



РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS .UA

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №3 (1280)

НАВЧАТИСЯ, ЩОБ МАТИ ПРОФЕСІЮ! ПРАЦЮВАТИ, ЩОБ СТАТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ!

Головний редактор: Ососкова Н.Ю.
Автор ідеї: Ковріна Уяник Н.О.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 23014-12854 ПР  
від 11.12.2017 р.
Адреса: м. Київ, 02125, пр-т Визволителів, 1, оф. 512
Телефони редакції та рекламного відділу  
537-3717,451-4222, 495-14-23, (097) 726-4343,  
(066) 726-4343, (093) 726-4343,
відділу реалізації 537-3718
Передрук матеріалів без дозволу видавця заборонено.
Друк офсетний.
Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ»,  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.  
Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 85 891. 
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 12500 прим.).

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.



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

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ24.01.2022



НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №3 (1280)

ТЕЛЕПРОГРАМА 24 СІЧНЯ - 30 СІЧНЯ

ПОНЕДIЛОК, 24 СIЧНЯ
5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.15 Х/ф «Володар бурi». (16+).
12.45, 15.45 Факти. День.
13.20 Х/ф «Володар бурi». (16+).
13.30 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ 2». (16+).
14.25, 16.15 Т/с «Пес». (16+).
17.30 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Прихована небезпека.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Вбити Гюнтера». (16+).
1.45 Прихована небезпека.
2.30 Я зняв!

ВIВТОРОК, 25 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.
11.30 Х/ф «Морський пiхоти-

нець 5: Поле бою». (16+).
12.45, 15.45  Факти. День.
13.15 Х/ф «Морський пiхоти-

нець 5: Поле бою». (16+).
13.50 Т/с «Нюхач». (16+).
16.20 Т/с «Нюхач». (16+).
16.35 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Т/с «Нюхач». (16+).
0.45 Х/ф «Костянтин». (18+).
2.50 Громадянська оборона.
3.35 Я зняв!

СЕРЕДА, 26 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.
11.45 Х/ф «Морський 

пiхотинець 6: Ближнiй 
бiй». (16+).

12.45, 15.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Морський 

пiхотинець 6: Ближнiй 
бiй». (16+).

14.00 Т/с «Нюхач». (16+).
16.20 Т/с «Нюхач». (16+).
16.35 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Коп з минулого».
18.45, 21.05 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.50 Т/с «Нюхач». (16+).
0.40 Х/ф «Зрадник». (16+).
2.40 Секретний фронт.

ЧЕТВЕР, 27 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 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Вежi-близнюки».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Вежi-близнюки».
14.00 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Нюхач». (16+).
16.25 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Коп з минулого».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Анти-зомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.50 Т/с «Нюхач». (16+).
0.40 Х/ф «Корупцiя». (16+).
2.30 Анти-зомбi.
3.15 Я зняв!

П`ЯТНИЦЯ, 28 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 Дизель-шоу. (12+).
11.55 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».

12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
13.50 «На трьох». (16+).
14.25 Т/с «Пес». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Пес». (16+).
17.25 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 2».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

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

яку цiну 2».
1.20 Факти.
1.45 «На трьох». (16+).
2.40 Я зняв!

СУБОТА, 29 СIЧНЯ
4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Факти.
5.30 «На трьох». (16+).
7.00 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».
8.10 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
10.00 «На трьох». (16+).
11.50 Х/ф «Форпост». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Форпост». (16+).

14.35 Х/ф «Найманець». (16+).
16.40 Х/ф «Захоплення 

пiдземки 123». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Сьомий син». (16+).
21.05 Х/ф «Ван Гельсинг». (16+).
23.40 Х/ф «Священик». (16+).
1.25 Х/ф «Вбити Гюнтера». (16+).
3.00 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 30 СIЧНЯ
5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.20 Факти.
5.45 Анти-зомбi.
6.40 Громадянська оборона.
7.35 Прихована небезпека.
8.35 Анти-зомбi.
9.30 Секретний фронт.
10.30 Громадянська оборона.
11.20 Х/ф «Всесвiтня 

вiйна Z». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Всесвiтня 

вiйна Z». (16+).
13.55 Т/с «Нюхач». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «С.В.О.Т.: Спецназ 

мiста янголiв». (16+).
23.05 Х/ф «С.В.О.Т.: Перехрес-

ний вогонь». (16+).
0.55 Х/ф «Корупцiя». (16+).
2.40 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 24 СIЧНЯ
2.45 Х/ф «Екiпаж маши-

ни бойової».
2.50 «Подробицi» - «Час».
3.20 «Стосується кожного».
3.55, 4.15 М/ф.
4.45, 4.50 «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 «Колишнi». (12+).
14.10, 15.05 «Речдок».
16.05 «Чекай на мене. Україна».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.00 «Слiдство вели...» з 

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

чера: Вбивство в будинку 
на Роуд-Хiлл». (16+).

1.45 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
ВIВТОРОК, 25 СIЧНЯ

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

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Кохання не за 

розмiром». (12+).
14.30, 15.25 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

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

Л. Каневським».
23.50 Х/ф «Небезпечнi 

таємницi». (16+).
1.55 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2.50 «Подробицi» - «Час».
3.20 «Стосується кожного».
4.15 М/ф.

4.45 «Телемагазин».
СЕРЕДА, 26 СIЧНЯ

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

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Осiнь у Нью-Йор-

ку». (16+).
14.35, 15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

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

Л. Каневським».
23.50 Х/ф «Код Черво-

ний». (16+).
1.45 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2.45 «Подробицi» - «Час».
3.15 «Стосується кожного».
4.10 М/ф.
4.45 «Телемагазин».

ЧЕТВЕР, 27 СIЧНЯ

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

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Корисна програма».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Один день». (16+).
14.35, 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 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
22.50 «Аушвiц. Iнструкцiя по 

НЕвикористанню».
23.45 Х/ф «Справа Ко-

ллiнi». (12+).
2.05 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
3.00 «Подробицi» - «Час».
3.40 «Стосується кожного».
4.35 М/ф.
4.45 «Телемагазин».

П`ЯТНИЦЯ, 28 СIЧНЯ
5.15 «Слiдство вели...» з 

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

шатися». (16+).
14.10, 15.00, 15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

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

Протистояння». (16+).
23.20 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
1.00 «Речдок».
2.55 «Подробицi» - «Час».
3.25 «Орел i решка. Шопiнг».
4.10 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».
СУБОТА, 29 СIЧНЯ

5.15 «Телемагазин».
5.45 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».
6.55 Х/ф «Дикун».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Х/ф «Туз». (16+).
13.00 Х/ф «Кухарка».
14.25 Х/ф «Балада про доблес-

ного лицаря Айвенго».
16.20 Х/ф «Хазяїн тайги».
17.55 Т/с «Провiнцiал». (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.40 «Всi зiрки в Юрмалi».
1.00 Х/ф «Дуенья». (16+).
3.00 Х/ф «Казка про Жiнку 

i Чоловiка».
4.45 М/ф.
5.00 Х/ф «Дикун».

НЕДIЛЯ, 30 СIЧНЯ
7.05 Х/ф «Туз». (16+).
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
11.55 «Iнше життя».
12.50 «Iнше життя».
13.35 «Речдок. Випереджа-

ючи час. Титова».
18.05 Х/ф «Пiдозри мiстера 

Уїчера: Вбивство на 
Енджел Лейн». (12+).

20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Хазяїн тайги».
23.40 Х/ф «Балада про доблес-

ного лицаря Айвенго».
1.35 «Речдок».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
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ПОНЕДIЛОК, 24 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.
10.50 Т/с «Я заплачу 

завтра». (12+).
14.50 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Ангелiна». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Ангелiна». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

ВIВТОРОК, 25 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
11.00 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
14.50 Т/с «Виклик». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик». (12+).
17.00 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Ангелiна». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Ангелiна». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

СЕРЕДА, 26 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. 
14.50 Т/с «Виклик 2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Ангелiна». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Ангелiна». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.15 Реальна мiстика.

ЧЕТВЕР, 27 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. 
14.50 Т/с «Виклик 2». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Слiдами полiтич-

них канiкул.
23.50 Т/с «Ангелiна». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Ангелiна». (12+).
2.20 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 28 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.
9.25 Т/с «Друге життя 

Єви». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Друге життя 

Єви». (12+).
18.00 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 

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

СУБОТА, 29 СIЧНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
9.00 Т/с «Розколенi сни». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Розколенi сни». (12+).
17.00 Т/с «Будинок, де 

серце». (16+).

19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Будинок, де 

серце». (16+).
23.10 Т/с «Я заплачу 

завтра». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Я заплачу 

завтра». (12+).
3.45 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 30 СIЧНЯ
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.25 Т/с «Розколенi сни». (12+).
17.00 Т/с «Птах у клiтцi».
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Птах у клiтцi».
23.00 Т/с «Перехрестя».
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Перехрестя».
3.20 Гучна справа.
4.15 Реальна мiстика.

ПОНЕДIЛОК, 24 СIЧНЯ
6.00 Т/с «Коли ми вдома».
8.30 Т/с «Папаньки». (12+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Т/с «Папаньки». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Папаньки». (12+).
15.50 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.

22.50 Т/с «Папаньки». (12+).
1.15 Хата на тата. (12+).

ВIВТОРОК, 25 СIЧНЯ
5.30 Т/с «Коли ми вдома».
7.10 Т/с «Комiсар Рекс».
9.05 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.30 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.55 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.

22.50 Т/с «Папаньки». (12+).
1.25 Хата на тата. (12+).

СЕРЕДА, 26 СIЧНЯ
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.20 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
20.05 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).

0.00 Х/ф «Мама мимо-
волi». (16+).
ЧЕТВЕР, 27 СIЧНЯ

6.10 Т/с «Комiсар Рекс».
9.05 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.30 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
16.00 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
20.15 Т/с «Кольоротерапiя 

кохання». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.

22.50 Т/с «Кольоротерапiя 
кохання». (12+).

1.05 Детектор брехнi. (16+).
П`ЯТНИЦЯ, 28 СIЧНЯ

6.10 Т/с «Комiсар Рекс».
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Т/с «Комiсар Рекс».
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Детектор брехнi. (16+).

СУБОТА, 29 СIЧНЯ
6.00 Т/с «Папаньки». (12+).

7.55 Неймовiрна прав-
да про зiрок.

10.55 Т/с «Папаньки». (12+).
16.40 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. Битва 

сезонiв. (12+).
23.25 Хата на тата. (12+).

НЕДIЛЯ, 30 СIЧНЯ
5.40 Т/с «Папаньки». (12+).
8.50 МастерШеф. Битва 

сезонiв. (12+).
13.30 СуперМама. (12+).
18.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
23.30 Таємницi ДНК. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 24 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Мiцний 

горiшок».
23.10 Бойовик «Перевiзник».
1.05 Бойовик «Iноземець».
3.00 Бойовик «Iноземець».

4.40 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».

ВIВТОРОК, 25 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Мiцний 

горiшок 2».
22.55 Бойовик «Перевiзник 2».
0.45 Бойовик «Адреналiн 2. 

Висока напруга».
2.20 Бойовик «Адреналiн 2. 

Висока напруга».

3.45 «Життя вiдомих людей».
4.30 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 26 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Мiцний 

горiшок 3: Вiдплата».
23.00 Бойовик «Мiцний 

горiшок».
1.30 Драма «Вiйна Гарта».
3.45 «Життя вiдомих людей».

4.35 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

ЧЕТВЕР, 27 СIЧНЯ
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Бойовик «Мiцний 

горiшок 4».
23.05 Бойовик «Мiцний 

горiшок 2».
1.30 Бойовик «Сльози сонця».
3.35 «Життя вiдомих людей».
4.40 «ТСН».

5.35 «Життя вiдомих людей».
П`ЯТНИЦЯ, 28 СIЧНЯ

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

горiшок: Гарний день, 
аби померти».

22.10 Бойовик «Мiцний 
горiшок 3: Вiдплата».

0.50 Трилер «12 мавп».
3.05 Бойовик «Сльози сонця».
5.15 «ТСН».

6.00 «Життя вiдомих  
людей».

СУБОТА, 29 СIЧНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 Комедiя «Дикi».
23.15 Бойовик «Мiцний 

горiшок 4».
1.55 Трилер «12 мавп».
3.55 «Вечiрнiй квартал».
5.25 «ТСН».
6.10 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 30 СIЧНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя. 

Дайджест».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 12».
23.15 Бойовик «Мiцний 

горiшок: гарний день, 
аби померти».

1.15 «Свiт навиворiт».
5.00 «ТСН-Тиждень».

ТЕЛЕПРОГРАМА 24 СІЧНЯ - 30 СІЧНЯ

За матеріалами https://kino-teatr.ua

НОВИНИ КІНО. КАВИ З КАРДАМОНОМ
Дія серіалу розгортається у 1840-х роках, на Львівщині, яка на той час була частиною Австрійської імперії. В центрі сюжету – молода дівчина Анна, яка рано 
втратила батьків і разом з братом зростала в дядька з тіткою – дрібних землевласників з містечка Жовква. За велінням долі Анна знайомиться з багатим 
польським шляхтичом Адамом, і неважко здогадатися, щоб між ними зав’язуються серйозні стосунки…
Перш за все овацій заслуговує візуальна сторона серіалу. Кінематографісти заморочились над відтворенням атмосфери й стилістики XIX століття: напри-
клад, знайшли відповідні вулиці й площі у Львові й Жовкві (та й не тільки – кілька разів у кадрі виднівся і Підгорецький замок і парк у Межигір’ї), наповнили 
каретами й масовкою, одягненою у відповідний одяг (чудова робота костюмерів); детально відтворено інтер’єри домів провінційних землевласників й шикарні 
палаци високопосадовців. Ну, і оператор відзняв усе дуже уміло. Навіть простий пейзаж поля, по якому їде карета тут відзнятий настільки красиво, що так 
і проситься на якусь картину. Вишукано! Звичайно, при уважному перегляді можна побачити, що у кадрі маячать одні й ті самі вулиці, і нерідко викори-
стовуються одні й ті самі кадри. Але це швидше підкреслює наполегливу роботу творців серіалу, які пробували вичавити максимум зі скромного для такої 
постановки бюджету, який за офіційними даними не дотягує і до 2 млн. доларів. Чогось схожого пробували добитися творці фільму «Віддана» (2020), але так 
захопились візуалом, що геть забули про сюжет і режисуру. Творці «Кави з кардамоном» вирішили не наступати на ті самі граблі.
Події у серіалі розгортаються досить динамічно і за ними цікаво стежити. Анна втягується у вир непростих відносин, як з Адамом, так і з його родичами і 
знайомими, які плетуть свої інтриги. Приємно, що літературна українська у серіалі звучить нормально, природньо. Звичайно, в окремі моменти серіал стає 
близьким до того, щоб скотитись до низькопробної «санта-барбари» з істерикам на порожньому місці й кульгавою режисурою, але творці фільму вчасно 
дають розрядку – чи то переходом до іншої сюжетної лінії (так, їх тут кілька), чи то вдало підібраними візуальними чи словесними гуморесками (так, вдалого 
гумору тут вистачає). Так що скучати під час перегляду усіх десяти серій не доводиться. Тут точно не останню роль зіграв талант режисерки Ірини Громозди, 
яка у 2019 році видала дуже хороший детективний серіал «Хованки», який можна було б назвати чудовим, якби, будучи серіалом українського виробництва, 
був знятий українською.
В цілому, «Каву з кардамоном» можна назвати дійсно якісним серіалом з хорошим сюжетом, атмосферою й талановитими акторами. «Проколи», 
звичайно, є, але вони настільки незначні, що їх хочеться пробачити.
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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №3 (1280)

Источник: www.sport-express.ua/football/ ;  
www.segodnya.ua/sport/football

«ДОРТМУНД» ЗАЛИШАЄ 
КУБОК НІМЕЧЧИНИ, 
«БОХУМ» ЗДИВУВАВ 

«МАЙНЦ»
Перші матчі 1/8 фіналу Кубка Німеччи-
ни подарували одразу кілька сенсацій. 
Чинний володар трофею дортмундсь-
ка «Борусія» несподівано перервав свій 
шлях, спіткнувшись на «Санкт-Паулі». 
Гамбурський клуб видав неймовірний 
перший тайм, у якому забив двічі, хо-
ча одного разу супернику з другої Бун-
десліги допомогли суперники – Вітсель 
зрізав м’яч у власні ворота. Все, на що 
вистачило, Дортмунд у практично основ-
ному складі – гол Холланда з пенальті.
«Санкт-Паулі» – «Боруссія Д» 2:1
Голи: Аменіїдо, 4, Вітсель, 40 (автогол) – 
Холланд, 58 (пен.)
Ще один представник Гамбурга вийшов 
до чвертьфіналу. «Кельн» та «Гамбург» 
видали драматичний матч, обмінявшись 
голами в екстра-таймах після нулів в ос-
новний час. У результаті справа дійшла 
до серії пенальті, де щасливішим виявив-
ся представник другого дивізіону.
«Кельн» – «Гамбург» 1:1 (3:4 за пен.)
Голи: Модест, 120+2 (пен.) — Глатцель, 
92
У єдиному матчі двох представників еліт-
ного дивізіону також не обійшлося без 
несподіванок. «Бохум» та «Майнц» хоч 
і сусідять у турнірній таблиці, але про-
ходу від новачка Бундесліги ніхто не че-
кав. Чудовий Пантович продовжив тяг-
нути «незламних», оформивши дубль на 
старті другого тайму, принісши резуль-
тат своїй команді.
«Бохум» – «Майнц» 3:1
Голи: Пантович, 56 (пен.), 59, Левен, 80 
– Онисиво, 36.
У дуелі представників нижчих дивізіонів 
середняк Третьої ліги «Мюнхен 1860» 
не зміг нічого протиставити «Карлсруе». 
Єдиний гол провів Ванітцек, реалізував-
ши пенальті. Мюнхен залишився без 
представників у Кубку Німеччини, адже 
«Баварія» залишила турнір ще минуло-
го раунду.
Мюнхен 1860 - Карлсруе 0:1
Гол: Ванітцек, 69 (пен.)

ПРІМЕРА. «ВАЛЕНСІЯ» ДОПОМОГЛА 
РЕАЛУ, РЕНЕСАНС «СЕЛЬТИ» 

ПРОДОВЖУЄТЬСЯ
В Іспанії зіграли ще два матчі 21-го туру.
У «Сельти» 6-та перемога у 10 останніх 
матчах; у «Осасуни» – 4-та поразка в 
останніх 5. У цьому плані команди лише 
підтвердили свої поточні кондиції.
На старті Будімір, замикаючи простріл, вда-
рив не в перекладину, а в сітку. Цей момент 
струснув «Сельту», вона забігала активніше 
і незабаром вже була попереду.
Капітан «Кельтів» Уго Мальо забив у дотик 

після скидки на лінії штрафного; Санті Міна подвоїв рахунок, замкнувши простріл з флангу 
від Аспаса – мабуть, вони зараз друга за ефективністю пара форвардів у Прімері після 
Бензема та Вінісіуса.
Другий тайм уже нічого не означав – одні не хотіли, інші не могли. У таблиці у «Сельти» 
26 балів та 12-те місце; «Осасуна» ж опустилася на 13-те, маючи 25 очок. По факту, вони 
зовсім поруч, але наскільки різниться настрій у двох клубах!
21-й тур Прімери. Віго. «Балаїдос». «Сельта» – «Осасуна» 2:0. Голи: Мальо, 29, Міна, 38
Класний матч – що називається, від ножа. Глядачі на «Местальї» мають бути задоволені; 
тренери «Севільї» – не особливо.
Гості швидко відкрили рахунок. Потім ще був хороший шанс Ракітіча і травма Сіллессена 
– все це вкупі могло підкосити «Валенсію», але ні. Партнерів завів їхній капітан – Гайя 
забив з офсайду на лівому фланзі. «Севілья» відповіла ударом у штангу від Рафи Міра, але 
«Валенсія» вже впіймала свій ритм і таки зрівняла рахунок – чергову подачу Гайя замкнув 
Гонсалу Гедеш.
Другий тайм вийшов бідним на моменти – «Валенсія розумно захищалася, «Севілья» марно 
шукала шляхи до воріт. 
У таблиці у «Валенсії» все як і раніше – 9-е місце та 29 очок. А ось «Севілья», напевно, 
засмутилася, втративши шанс наблизитися до «Реала» на відстань однієї перемоги – тепер 
у команди Лопетегі 45 балів, у «Реала» – 49.
21-й тур Прімери. Валенсія. «Месталья». «Валенсія» – «Севілья» 1:1. Голи: Гедеш, 44 - Діа-
хабі, 7 (автогол)

АПЛ. «БРАЙТОН» – «ЧЕЛСІ» 1:1. 
ДЕЖАВЮ
Починаючи з листопада «Челсі» виграв лише на 
матч більше, ніж «Норвіч» і на вісім ігор менше, 
ніж «Манчестер Сіті», пише в’їдливий аналітик 
Опти Данкан Александер. «Челсі» не може ви-
грати у чотирьох поєдинках АПЛ поспіль, взявши 
з 39 можливих очок в останніх 13 турах лише 19.
Як у грі з «Брайтоном» у 20-му турі, «Челсі» за-
бив один гол у першому таймі, але дозволив супернику відігратися у другому. У першій 
грі Велбек зрівняв рахунок на 90+1 хвилині, а тепер Вебстер відігрався на 60-й хвилині. 
«Челсі» лише двічі на сезон дозволяв супернику забивати головою. І двічі від «Брайтона».
«Челсі» забив свій гол із нічого. Зієш обігрався з Канте, і відправив м’яч у кут дальнім 
ударом. Це був сильний і точний удар, і складно звинувачувати у пропущеному голі кіпера 
«Брайтон» Санчеса. Після перерви команда Поттера знову збільшила тиск і змогла віді-
гратися. Класний розіграш кутового. Подача Мак Аллістера, вся увага захисників «Челсі» 
була зосереджена на Модері, і чомусь ніхто і не думав грати з Вебстером, який потужно 
вбив м’яч у сітку. 
У «Челсі» по суті був лише один напівмомент, щоб забити другий гол, але Лукаку пробив 
повз після чудового пасу Рюдіґера. Це вже 11-та нічия у чемпіонаті. Команда Поттера 
провела відмінний матч. З такими результатами команда Тухеля може випасти з першої 
четвірки, хоча нещодавно вважалася одним із претендентів на чемпіонство.
Чемпіонат Англії, 24 тур. Фалмер, «Амекс Стедіум». «Брайтон» – «Челсі» 1:1. Голи: Вебстер 
60 – Зієш 38.

НІМЕЧЧИНАІСПАНІЯ

АНГЛІЯ
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1. Чи засмутитесь, якщо вашу цікаву 
ідею ніхто не підтримає?
а) так;
б) ні.
2. У колі друзів хтось запропонує поча-
ти гру. Чому саме віддасте перевагу?
а) щоб брали участь тільки ті, хто знає 
правила;
б) щоб грали всі.
3. Чи спокійно сприймете неприємну 
новину?
а) так;     б) ні.
4. Як реагуєте на співгромадян, які 
з’являються в нетверезому стані в 
громадському місці?
а) якщо вони не переступають норм по-
ведінки, ніяк;
б) мені вони неприємні.
5. Чи легко знаходите контакт з людь-
ми з іншими ніж у вас професією, ста-
новищем, звичками?
а) важко;
б) не звертаю уваги на такі речі.

6. Ставши об’єктом жарту, як поводи-
тимете себе?
а) дам зрозуміти, що мені не подобається 
ні жарти, ні жартівники;
б) якщо жарт коректний, постараюся від-
повісти в тій же манері.
7. Чи згодні з думкою, що багато лю-
дей «сидять не на своєму місці», «ро-
блять не свою справу»?
а) так;
б) ні.
8. Товариш, який прийшов з вами один 
став об’єктом загальної уваги. Як від-
реагуєте?
а) неприємно, що в результаті цього, мене 
ніхто не помічає;
б) тільки порадію за нього.
9. Як поводитимете себе, якщо в го-
стях хтось із літніх людей почне кри-
тикувати сучасну молодь, звеличуючи 
минулі часи?
а) під слушним приводом піду раніше;
б) вступлю в суперечку.

За відповіді 1б, 2б, 3б, 4а, 5б, 6б, 7б, 8б, 9а за-
пишіть по два бали і підрахуйте результат.
Від 0 до 4 балів. Ви непохитні і навіть трохи вперті. 
Складається враження, що ви прагнете нав’язати 
свою думку іншим за будь що. З таким характером 
важко підтримувати хороші відносини з оточуючи-
ми, які мають зовсім іншу думку аніж ви.
6-12 балів. Завжди твердо відстоюєте свої 
переконання. Але, безумовно, готові до діало-
гу і навіть компромісів. Правда, іноді буваєте 
надмірно різкі, проявляючи неповагу до спів-

розмовника. У запалі можете навіть виграти су-
перечку у слабохарактерного опонента. Але чи 
варто проявляти жорсткість, якщо можна прий-
ти до згоди більш гідними способами?
14-18 балів. Твердість ваших переконань від-
мінно поєднується з тонкістю і гнучкістю розуму. 
Можете взяти будь-яку ідею, з розумінням ста-
витеся до досить парадоксального на перший 
погляд вчинку, навіть якщо його не схвалюєте. 
Критичні до своєї думки і здатні цілком тактовно 
відмовитися від помилкових поглядів.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

СамоУцінка
Ситуація не з розряду екзотичних: ви в 
черговий раз «провалили» співбесіду, а 
хтось без проблем отримав жадану ро-
боту. Барометр самооцінки впав, і ви 
вже з ганьбою затаврували себе невда-
хою. Спробуємо розібратися в причин-
но-наслідкових зв’язках впливу самоо-
цінки на успіх.
Для початку доведеться самостійно 
діагностувати рівень самооцінки: за-
вищена або занижена. Благо, як ви-
сока, так і низька мають багато форм 
і проявів. Але найголовніше, ці озна-
ки помітні і рекрутерському оку, тому 
їх потрібно визубрити, щоб не «про-
валити явку» на поточній співбесіді. 
Привітайте себе, якщо ви вмієте прий-
мати компліменти, не відчуваючи по-
чуття збентеження, легко висловлює-
те свою думку з будь-якого приводу і 
в будь-якому колективі, усвідомлює-
те свої переваги і недоліки. Ще краще, 
якщо спокійно сприймаєте критику, не 
боїтеся виступів перед аудиторією і не 
вносите корективи в міжособистісні 
стосунки за допомогою підручних за-
собів, таких як бейсбольна біта або га-
зовий балончик.
Ви виявили в дзеркалі усміхнену фізіо-
номію з живим і доброзичливим погля-
дом, розслаблене обличчя і руки, пря-
му поставу? Можете сміливо зарахува-
ти себе до власників здорової самоо-
цінки. Низька – маскується в таких зов-
нішніх ознаках як скуті або закриті по-
зи, сутулість, опущені донизу куточ-
ки рота – «сумна» міміка. Від уважного 
кадровика не вислизне і «мінімалізм» 
в рухах або зайва метушливість і не-
рвозність.
Багато що розкаже і одяг: якщо спро-
буєте завуалювати недоліки або, на-
впаки, підкреслити достоїнства, це ви-
дає занепокоєння з приводу того, як 
вас сприймуть оточуючі. Але про ще 
більше розповість ваша поведінка. На-
явність «кумирів», непереборне бажан-
ня мати те, що мають інші (по-просто-
му – заздрість), підвищена ревність, 
відчуття вини і схильність часто згаду-
вати власні невдачі – перші ознаки не-
високою самооцінки. Їх доповнює не-
впевненість, нерішучість і відкладання в 
довгий ящик того, що потрібно зробити 
без зволікання. Ще один характерний 
«нізкооцінувальний» симптом – відсут-
ність друзів. Тут можуть бути варіанти: 
ті, хто не люблять себе часто перебува-
ють в депресії і тому намагаються три-
матися особняком або стають надмір-
но вимогливими і навіть агресивними. У 
будь-якому випадку, це не сприяє під-
тримці дружніх контактів. Досвідчені ка-
дровики стверджують, що замаскувати 
ознаки низької самооцінки претенден-
там рідко вдається. Та й чи варто хова-
ти симптоми, адже набагато ефективні-
ше від них позбутися.

Чи прислухаєтеся ви до чужої думки, чи поважаєте і терпимі 
до оточуючих? Перед вами тест, який хоча б приблизно допом-
оже визначити ступінь вашої лояльності. Але тільки за однієї 
умови: відповідати треба швидко, без роздумів.

ТактовністьТактовність    
і повагаі повага



ОВЕН (21 березня – 20 квітня)
Початок тижня несе перспек-
тиви в налагодженні професій-

них відносин. Вирішуйте кар’єрні 
питання, зміцнюйте власні позиції, 
впевненіше рухайтеся до поставленої 
мети.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 21 травня)
Зустрічі і співбесіди проводьте в 
першій половині тижня – це гар-

ний час для встановлення ділових кон-
тактів. Можна спробувати реалізувати 
себе в новій сфері діяльності.

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 
червня)
Для вас зараз головний фактор 

просування – терпіння і віра в успіх. 
Зміцнюйте ділові відносини і не втра-
чайте жодної можливості в придбанні 
впливових зв’язків.

РАК (22 червня – 22 липня)
Рішення грошових питань від-
німе у вас чимало часу і сил, але 

результати в підсумку порадують і до-
зволять зробити цінне придбання. У 
четвер не погоджуйтесь на ризиковані 
заходи!

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня)
Заплануйте всі важливі справи 
на вівторок і середу, оскільки в 

четвер можуть виникнути якісь склад-
нощі в вашому діловому просторі. До-
тримуйтеся гармонійних відносин з 
навколишньою дійсністю.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)
В цілому тиждень, за винятком 
четверга, сприятливий для про-

фесійного самоствердження, вирішен-
ня питань кар’єри та побудови ділового 
співробітництва.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 
жовтня)
Перша половина тижня буде вда-

лою для поїздок, зустрічей, співпраці, 
укладення вигідних контрактів. Всі 
намічені справи будуть просуватися 
легко!

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 
листопада)
Вас чекають цікаві зустрічі, ба-

гатообіцяючі контакти, вдалі поїздки 
та інші захоплюючі події. У другій по-
ловині періоду трохи знизьте актив-
ність.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада –  
21 грудня)
Зірки позитивно впливають 

на кар’єру і зростання доходів. На тлі 
сприятливих змін в діловому житті, не 
варто забувати і про особисте життя. В 
кінці тижня відпочиньте.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)
Нові знайомства, професійні 
контакти, потік корисної інфор-

мації – все це ви отримаєте в нинішньо-
му періоді. Невеликі підробітки будуть 
більш успішними, ніж глобальні проекти.

ВОДОЛІЙ (21 січня –  
19 лютого)
Ви впевнені в собі і маєте вели-

чезний потенціал для самореалізації, 
виконання задуманого і побудова нової 
щасливої реальності. Зірки обіцяють 
удачу в професійній області.

РИБИ (20 лютого – 20 березня)
Саме зараз ваш професіоналізм 
оцінить керівництво, а в роботі 

намітяться позитивні і перспективні 
зміни. Не будьте байдужі до натхнення, 
що у вас виникає, поставтеся до нього 
якомога дбайливіше.

ГОРОСКОПГОРОСКОП з 24 січня по 30 січня

Не потрібно шукати щастя –  Не потрібно шукати щастя –  
треба бути його джерелом.треба бути його джерелом.
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