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

РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8783 ВАКАНСІЇ

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

УВАГА!  
ПИЛЬНУЙТЕ! 

76

МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

ТЕЛЕПРОГРАМА 

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

25

26

29

30

37

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

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

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

КУР’ЄРИ

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

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

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

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

10

10

11

11

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

13

14

16

15

18

18

21

12

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 № 85893.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 15 500 прим) 

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

на КВ №24537-14477ПР від 04.09.2020 р.

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

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

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

ВИХОДИТЬ ЩОПОНЕДІЛКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 22360

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

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

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
РОЗДАВАЛЬНИКИ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ 
(можливо пенсійного віку, з інвалідністю). Мож-
ливо сумісництво. Роздавання оголошень біля 
пенсійних фондів, метро, в інших місцях. Оплата 
щотижня. Гарні умови. Тел.: 067-503-0530, 050-
406-6536.  

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

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

КЕРІВНИКИ • 
АДМІНІСТРАЦІЯ

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

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ

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

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

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

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

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.  

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
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.  

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

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

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

МЕНЕДЖМЕНТ • 
МАРКЕТИНГ •  
РЕКЛАМА

КАСИРА в фінансовий відділ запрошує на робот тор-
гово-виробнича компанія. З/п 13000 грн. Мінімаль-
ний ДР з касою, 1C, Excel-базові знання. П’ятиденка, 
з 9.00 до 18.00. Офіційне працевлаштування. Офіс на 
Подолі. Можливо навчання. Тел. 050-339-5590.  

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ

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

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

КОШТОРИСНИК з досвідом роботи в будівельну 
компанію. Складання (прорахунок) кошторисів, 
договірних цін, актів виконаних робіт. Робота в про-
грамі АВК-5. Офіс в р-ні Жулянського моста. Тел.: 
067-787-5620, 050-641-0122.  
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ФАХІВЦІ, МЕДИЦИНА, КРАСА • ФІТНЕС, ТОРГІВЛЯ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 

для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

МЕДИЦИНА • 
ФАРМАЦЕВТИКА

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

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

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

КРАСА • ФІТНЕС • 
МАСАЖ

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

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

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

КАСИРА запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR. 
Позмінний графік роботи. Офіційне працевлашту-
вання з першого дня. Гарантована з/п на період 
навчання. Тел. 067-504-8404.  

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.  

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

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



07.02.2022 13

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

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

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

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

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

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

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

ПРОДАВЕЦЬ в продуктовий магазин (без продажу 
алкоголя). Р-н Печерська. З/п від 700 грн/зміна. 
Робота з 7.00 до 21.30. Можливо надання житла. 
Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-002-9465, Світла-
на.  

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

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

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-КОНСУЛЬТАНТ товарів для здо-
ров’я. Бажано жін. 30-60 років, з досвідом роботи 
у сфері продажу побутових товарів. Район «Дрiм 
Таун 2». Тел. 067-604-5599, Антоніна.  

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

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

ПРОДАВЦІ в «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.  

ПРОДАВЦІ в кіоски (товар штучний). З/п від 500 
грн/день. Робота в р-ні Центрального ж/д вокзалу. 
ГР: 7.00-22.00. Навчаємо всьому. Дуже привітні го-
сподарі. Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-002-9465, 
Світлана.  

ПРОДАВЦІ потрібні в кафе-бар. Оплата праці від 
700 грн/зміна. ГР: з 6.00 до 20.00. Р-н ст.м «Ака-
деммістечко». Гарні умови роботи. Тел.: 096-437-
5537, Олена, 098-002-9465, Світлана.  

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

ПРОДАВЦІВ запрошує в магазин алкогольних на-
поїв в р-ні Академмістечка. ГР: 7.00-22.00. З/п: від 
700 грн/зміна. Навчаємо всьому. Дуже привітні го-
сподарі. Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-002-9465, 
Світлана.  

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

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

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

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).  
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МИЙНИКА ПОСУДУ (біла мийка) запрошує готель 
«Mercure Kyiv Congress Hotel». Офіційне працев-
лаштування. З/п 2 рази в місяць. ст.м «Шулявська», 
вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859.  

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

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

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

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

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

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

ПЕКАР 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.  

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

ПЕКАРЯ запрошуємо в пекарню. Оплата праці від 
700 грн за день. ДР не обов’язково. Всьому навчи-
мо! Надаємо уніформу. Тел.: 096-437-5537, Олена, 
098-002-9465, Світлана.  

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

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
ПОМІЧНИК КУХАРЯ 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.  

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

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 самообслуговування 
«Бризоль», Чоколівка. ГР: 5/2. Тел. 050-357-5566.  

ПОСУДОМИЙНИЦЯ в кафе-їдальню (Борщагівка, 
ринок Жолудєва). ГР: пн-пт, з 8.30 до 18.00. Офіцій-
не працевлаштування. З/п договірна, б/к обід. Тел.: 
093-065-7672, 098-278-6859.  

ПРОДАВЦІ потрібні в кафе-бар. Оплата праці від 
700 грн/зміна. ГР: з 6.00 до 20.00. Р-н ст.м «Ака-
деммістечко». Гарні умови роботи. Тел.: 096-437-
5537, Олена, 098-002-9465, Світлана.  

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 ТІСТА потрібен на постійну ро-
боту у зв’язку з розширенням виробництва. Тел.: 
(044) 462-4419, 093-472-0301.  

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

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

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.: 050-385-7148, 095-274-9106, 050-388-7360.  

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

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

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

КУХАР в кафе-їдальню (Борщагівка, ринок Жо-
лудєва). ГР: пн-пт, 8.30-18.00. Офіційне працев-
лаштування. З/п договірна, б/к обід. Тел.: 093-065-
7672, 098-278-6859.  

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.  

КУХАРЯ запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR. 
Позмінний графік роботи. Офіційне працевлашту-
вання з першого дня. Гарантована з/п на період 
навчання. Тел. 067-504-8404.  

КУХАРЯ терміново запрошуємо на роботу в кафе 
на Борщагівці. З/п: від 700 грн/зміна. Гідні умови. 
Привітні господарі. Тел.: 096-437-5537, Олена, 
098-002-9465, Світлана.  

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

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).  
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ДИЗАЙНЕР-ДЕКОРАТОР ОДЯГУ ТА ВІТРИН 
(практик) в мережу магазинів секонд-хенд 
«Humana». Вимоги: ДР з одягом та знання світових 
брендів та модних тенденцій, мати почуття смаку 
та стилю. Відповідальність, уважність, комуніка-
бельність. Обов’язкове знання Adobe Photoshop, 
Adobe Illustrator, Corel Draw. Графік роботи: 5/2. З/п 
16000 грн (чистими). Офіційне працевлаштування 
з першого дня роботи + соцпакет. Резюме надси-
лати: ts@humana.com.ua або по тел/факсу: (044) 
538-0218, (044) 538-0219.  

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

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

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

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

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

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

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

МАЙСТЕР З ПЕРЕТЯЖКИ МЕБЛІВ та встановлен-
ня авточохлів. Навчаємо, без ДР. МР: Печерськ. З/п 
відрядна. Тел.: 067-503-6590, 063-692-5122.  

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

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

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

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

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

ЗВАРЮВАЛЬНИК-САНТЕХНІК на постійну ро-
боту на об’єкти по м. Києву. З/п від 32000 грн, 
виплати двічі на місяць. Виробіток за затвердже-
ними розцінками. Тел. 067-277-9605, Ростислав 
Романович.  

КОВАЛЬ в кузню. З/п: 23000 грн + %. Тел. 050-375-
9026, Сергій.  

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

КОНТРОЛЕР-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК ТОВ 
«Бінайс». Робота. ст.м «Святошин». З/п 15000 грн 
(ставка + %), компенсація обідів, офіційне працев-
лаштування. ГР: понеділок-п’ятниця. Тел. 099-353-
4425, Микола.  

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

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

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, 
оплачувана відпустка, лікарняні. З/п 2 рази на 
міс./премії. Тел. 067-286-3010, пн-пт, з 10.00 до 
18.00.  

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.  

МАШИНІСТ АВТОКРАНУ терміново потрібен в 
ТОВ «Укрметалбуд», м. Київ. ДР від 3 років. Тел. 
067-823-5391.  

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.  

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

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

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

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

CЛЮСАР-САНТЕХНІК каналізаційних мереж 
потрібен компанії «Екотехтранс». Можливо без 
ДР. Ставка від 20000 грн. Тел. 073-230-3232, 
Віктор.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

САНТЕХНІК у мережу хостелів «Київжитло», м. 
Київ. Робота з безкоштовним проживанням. З/п 
від 10000 грн + безкоштовне проживання в хо-
стелі + 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  

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

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

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

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

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

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

ТРАКТОРИСТ потрібен на постійну роботу фер-
мерському господарству. З/п від 10000 грн + житло 
+ харчування. Тел.: 067-921-4211, 068-150-0909.  

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

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

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

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

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

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

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

ОХОРОННИК на вахту в м. Житомир. Вахта: 15/15. 
Відсутність судимості.  З/п 450-480 грн/доба. 
Оплата одразу після вахти. Тел. 050-339-5590.  

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

ОХОРОННИКИ 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.  

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

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

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

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

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

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-Волин-
ський. Тел 095-741-4040, Олександр Миколайович.  

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

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ, СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ, ВОДІЇ
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ВОДІЇ

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

ВОДІЙ кат. «С». Місце роботи: Київ, Кільцева доро-
га, 19. ГР: п’ятиденка. Офіційне оформлення. Тел.: 
050-443-9412, 067-827-3265, (044) 406-4093.  

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

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

ВОДІЙ ВИЛОЧНОГО НАВАНТАЖУВАЧА на завод 
та склад готової продукції (тротуарна плитка). На-
явність посвідчення на дизельний навантажувач. 
Робота в м.Вишневе. Переміщення продукції. ГР: 
перший тиждень: пн-пт, 7.00-16.00; другий тиж-
день: пн-пт, 10.00-19.00, сб, нд - вих. З/п від 15000 
грн. Тел. 067-464-3101 (пн-пт, 10.00-17.00).  

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

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 зі своїми вантажними авто (1,5-3 тонн). По 
Києву та області. Тел. 067-405-4178.  

ВОДІЇ кат. «В», «С» (до 3,5 т) та кат. «С», «Е» (до 
15 т). З/п ставка 25000 грн. Офіційне оформлен-
ня. Надаємо житло. Робота на Південній Борща-
гівці, вул. Миру, 21. Тел.: 050-388-5965, Олек-
сандр, 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 СМІТТЄВОЗІВ. Офіційне оформлення. На-
даємо житло. Робота на Південній Борщагівці, вул. 
Миру, 21. Тел.: 050-388-5965, Олександр, 050-029-
2535, Владислав.  

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

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

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

ВОДІЇ на вантажне авто/мікроавтобус в продо-
вольчу базу (вул. Краківська, 18-А). Знання Києва. 
Офіційне працевлаштування. Для іногородніх без-
коштовне проживання та харчування. З/п 15000 
грн. Тел. 050-334-7798.  

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

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

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

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

ВОДІЙ на вантажний автомобіль «Рено Преміум» 
2007 р.в, євро 5, г/п 20 т. Робота по Україні. ДР, кат. 
«Е» обов’язково. З/п 12-15%, виплачується своє-
часно. Детальна інформація за тел.: 066-340-1995, 
096-211-1101, Олександр.  

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

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

ВОДІЙ-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 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-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-МЕХАНІК на МАН. Бажано до 45 років, з 
ДР. Святошино. Вул. Жмеринська. З/п від 20000 
грн. Оплата щоденно. Тел. 068-168-7576.  

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.  

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

МАШИНІСТ АВТОКРАНУ терміново потрібен в 
ТОВ «Укрметалбуд», м. Київ. ДР від 3 років. Тел. 
067-823-5391.  

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

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

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

ВОДІЙ на автомобіль MAN TGA,  20 т, холодиль-
ник. Відрядження по Україні. Можливо вахта. 
Офіційне працевлаштування. З/п від 35000 грн 
+ добовi 350 грн. Тел. 096-669-7156.  

ХОДОВИКІВ запрошуємо на постійну роботу. ГР: пн-
пт, з 9.00-19.00, сб-нд вихідні. Спецодяг, інструмент, 
обладнання. Офіційне працевлаштування. З/п відсот-
ки від виробітку 50/50. Виплати вчасні, кожної п’ятни-
ці. Київ, вул. Волинська, 66-А (Солом’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.  

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

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.  

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

ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
КОМІРНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад 
косметики. Прийом-відбір товару згідно на-
кладних, вантажно-розвантажувальні роботи. 
Склад знаходиться на Харківському масиві. 
Пунктуальність, акуратність в роботі. Без шкід-
ливих звичок. Можливо працевлаштування сту-
дентів. ГР: 5/2, з 9.00 до 18.00. Тел. 095-273-
0927.  

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

ВАНТАЖНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ потрібні на під-
приємство на постійну роботу. З/п від 12000 грн. 
Ст.м «Чернігівська». Тел. 066-076-4191.  

КОМІРНИК (будматеріали). Місце роботи: Київ, 
Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 10.00-19.00. 
Офіційне оформлення. Тел.: 050-443-9412, 067-
827-3265, (044) 406-4093.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВАНТАЖНИКІВ (баж. чоловіків від 18 років) за-
прошуємо на постійну роботу. З/п 16000 грн. 
Робота на Південній Борщагівці, недалеко вiд 
ст. Пост-Волинський. Надаємо житло на тери-
торiї підприємства. Тел.: 050-382-8002, Микола 
Олексiйович, 095-741-4040, Олександр Мико-
лайович.  

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

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні 
на пункти прийому. Проводимо стажування. 
З/п висока. 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  

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.  

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

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

ВАНТАЖНИКА запрошує торгово-виробнича 
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР змінний: 
6-денка, сб - короткий день. Наявність актуального 
військового квитка обов’язкова. Офіційне оформ-
лення. 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. Пiдробiток/робота. Швидкий роз-
рахунок. Тел. 096-110-0320.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ терміново в приватну школу, 
б-р Дружби народів, 13. З/п договірна. Тел.: (044) 
529-5093, 067-447-0391.  

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

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

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

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

ДВІРНИК (прибирання території) в мережу біз-
нес-центрів. З/п 13500 грн. ГР: 5/2 (8 годин зміна). 
Оплата понаднормових. Локація: ст.м «Василь-
ківська», ст.м. «Видубичи».  Офіційне працевлашту-
вання, 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.  

ДВІРНИК. Прибирання території і прес картону. 
ГР: 7/7, з 7.00-20.00. З/п: 8000 грн./міс. (чистими 
на руки). Місцерозташування: Святошинський р-н, 
пр. Леся Курбаса. Тел. 063-628-5334.  

ДВІРНИК. З/п 6000 грн. Надається житло в кімнаті 
житлового будинку. Оболонський район. Тел.: 063-
495-8524, 096-457-3334.  

ДВІРНИКА запрошує на роботу провідне фарма-
цевтичне підприємство в зв’язку з розширенням. 
Ми пропонуємо: офіційне працевлаштування. 
Гідну та стабільну оплату праці. м.Київ, Куренів-
ка. 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/тиж-
день. Допомагаємо з пошуком житла. Можливі 
графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові. Ро-
бота в різних районах Києва. Своєчасна випла-
та з/п, 8800-16600 грн, 2 рази на місяць. Тел.: 
093-291-2273, 067-402-1393, 063-546-2964, 
067-245-6804.  

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

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

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

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

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

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

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

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

ПТАШНИЦЯ на постійну роботу потрібна фермер-
ському господарству. З/п від 10000 грн + житло + 
харчування. Тел.: 067-921-4211, 068-150-0909.  

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

СКОТАР на постійну роботу потрібен фермерсько-
му господарству. З/п від 10000 грн + житло + харчу-
вання. Тел.: 067-921-4211, 068-150-0909.  

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

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.  

ДОЯРКА на постійну роботу потрібна фермерсько-
му господарству. З/п від 10000 грн + житло + харчу-
вання. Тел.: 067-921-4211, 068-150-0909.  

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

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

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

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

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

ПАСТУХ на постійну роботу потрібен фермерсько-
му господарству. З/п від 10000 грн + житло + харчу-
вання. Тел.: 067-921-4211, 068-150-0909.  

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

РОБОТА ЗА КОРДОНОМ, ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ
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ВАКАНСІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
До Вашої уваги пропонуються вакансії, які розміщаються в ЗМІ на замовлення 

працедавців. Скористатися повною базою даних Ви можете, звернувшись у районні 
центри зайнятості та Київський міський центр заянятості.

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (044)590-64-84 
ПАТ «УКРНАФТА»
підсобний робітник 6500

ПОДІЛЬСЬКА (044)427-03-28 
СЗДБ «МАЛЯТКО» ДЛЯ ДІТЕЙ 
ДОШКІЛЬНОГО ТА ШКІЛЬНОГО ВІКУ 
М.КИЄВА
помічник вихователя 7000
двірник 6500
ІНСТИТУТ ГЕРОНТОЛОГІЇ АКАДЕМІЇ 
МЕДИЧНИХ НАУК УКРАЇНИ ДЕРЖАВНА 
УСТАНОВА 
Сестра медична (брат медичний) 13500
ДП «УЗЕМК»
двірник 8500
Бариста 10000
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ІНСТИТУТ 
ЕНДОКРИНОЛОГІЇ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН ІМ. 
В. П. КОМІСАРЕНКА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАД
слюсар-сантехнік 6500
кухар 6500
головний інженер 8679
рентгенолаборант 13500
завідувач центрального складу 6500
Сестра медична (брат медичний) 13500
прибиральник територій 6500
АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
вантажник 12000

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

ГОЛОСІЇВСЬКА (044)257-76-02 
ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ
Інспектор уповноваженого органу з 
питань пробації

12000

ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО  
«СТРАДА СТАР»
водій автотранспортних засобів 25000
ІТФ ІМ. М.М. БОГОЛЮБОВА НАН УКРАЇНИ
слюсар-електрик з ремонту електро-
устаткування

6500

економіст 8000
економіст з бухгалтерського обліку 
та аналізу господарської діяльності

14600

робітник з благоустрою 6500
ІКД НАН УКРАЇНИ ТА ДКА УКРАЇНИ
бухгалтер 8000
головний бухгалтер 25322
ДУ «ІЕЕ НАН УКРАЇНИ»
диспетчер автомобільного транс-
порту

8000

головний бухгалтер 23000
Інспектор з охорони природно-за-
повідного фонду

9500

ОБОЛОНСЬКА (044)462-10-40 
ЦМР ТА СЛ «ПУЩА-ВОДИЦЯ»
кухар 8000

слюсар-ремонтник 7000
Сестра медична (брат медичний) з 
масажу

13500

майстер 6500
Сестра медична (брат медичний) 13500
мийник посуду 6500
прибиральник виробничих примі-
щень

6500

технік-енергетик 8000
вантажник 6500
лікар-фізіотерапевт 15000
ТОВ «ТВГ УКРАЇНСЬКИЙ ПАПІР»
водій автотранспортних засобів 9775
комірник 12370
вантажник 9775
ТОВ «ЗАВОД ЗБВ «ПОЛІСЬКСІЛЬБУД»
формувальник залізобетонних ви-
робів та конструкцій

17000

електрик дільниці 12000
Електрозварник ручного зварювання 15000
Інженер з технічного нагляду (будів-
ництво)

10000

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ В МІСТІ КИЄВІ 
ЦЕНТР СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ
педагог соціальний 6755
фахівець із соціальної роботи 6755
Святошинська (044)405-54-56  
ТОВ «ЛДЦ «МЕДИЧНИЙ ЦЕНТР АГАПІТ»
лікар-кардіолог 7000
лікар-дерматовенеролог 7000
лікар-офтальмолог 7000
АТ «АЛЬЦЕСТ»
комірник 15000

СОЛОМ’ЯНСЬКА (044)277-37-08 
ТОВ «ЗАВОД ЗБВ «ПОЛІСЬКСІЛЬБУД»
Технолог (будівельні матеріали) 15000
Лаборант з безпеки та якості бу-
дівельної продукції

12000

КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО ФОНДУ 
СОЛОМ’ЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА»
слюсар-сантехнік 10000
електромонтер з ремонту та обслу-
говування електроустаткування

8500

інженер 13000
секретар 6500
робітник з комплексного прибирання 
та утримання будинків з прилеглими 
територіями

8000

майстер дільниці 10000
КОРНІЄНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
вихователь 6600
ІНСТИТУТ БОТАНІКИ
науковий співробітник (біологія) 10000
ЗДО № 168 «КАРАМЕЛЬКА»
кухар 6500
помічник вихователя 6500
вихователь 6500

психолог 8000
Сестра медична (брат медичний) 6500
кухонний робітник 6500
прибиральник службових приміщень 6500
двірник 6500
Асистент вихователя закладу до-
шкільної освіти

6500

ЗАКЛАД ОСВІТИ «МАНДАРИНКА - ДИТЯЧИЙ 
САДОК»
вихователь 6600
ДИРЕКЦІЯ ОБРОБЛЕННЯ ТА ПЕРЕВЕЗЕННЯ 
ПОШТИ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
«УКРПОШТА»
електромонтер з ремонту та обслу-
говування електроустаткування

8628

сортувальник поштових відправлень 
та виробів друку

9000

водій самохідних механізмів 8600
оператор поштового зв’язку 13000
вантажник 13000
Електрозварник ручного зварювання 10000

ДНІПРОВСЬКА (044)590-65-46 
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
охоронник 6520
продавець продовольчих товарів 6520
касир торговельного залу 6520
вантажник 6520
укладальник-пакувальник 6600
КОРНІЄНКО ФЕДІР ЯКОВИЧ
вихователь 6500

ДАРНИЦЬКА (044)567-26-03 
ТОВ «СІЛЬПО-ФУД»
охоронник 6500
продавець продовольчих товарів 6500
касир торговельного залу 6500
вантажник 6500

ДЕСНЯНСЬКА (044)590-65-43 
ЦЕНТР У СПРАВАХ СІМ’Ї ТА ЖІНОК
лікар-психолог 8000
ЦЕНТР ПРОБАЦІЇ
психолог 9500
Інспектор 10000
ФЕДУН МИХАЙЛО ВОЛОДИМИРОВИЧ
Слюсар з ремонту колісних транс-
портних засобів

35000

Менеджер (управитель) 35000
ТОВ «ЕНЕРГОВЕНТИЛЯЦІЯ»
слюсар з виготовлення деталей та 
вузлів систем вентиляції, кондицію-
вання повітря, пневмо-транспорту й

15000

секретар 10000
виконавець робіт 25000
Кошторисник 16000
ТОВ «АТБ-МАРКЕТ»
охоронник 13650
прибиральник службових  
приміщень

10500

приймальник товарів 13650
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Що спільного між такими людьми, як Уоррен 
Баффет, Чарльз Дарвін, Альберт Ейнштейн, 
Махатма Ганді і Ларрі Пейдж? Вони – лідери. 
І... інтроверти.
У сучасному західному суспільстві інтровертів 
вважають невдахами, розчарованими в житті 
песимістами, пише Сьюзен Кейн в своїй книзі 
«Тиша: сила інтровертів у світі, який дуже багато 
говорить». Нас зі шкільної лави вчать: «Говоріть!», 
«Продавай себе!». Самовпевнений, нахабний 
альфа-самець став синонімом успішної люди-
ни, лідера. Однак це не завжди так...
Вперше терміни «інтроверт» і «екстраверт» в 
широкий ужиток ввів психіатр Карл Густав Юнг. 
Згідно з визначенням Сьюзен Кейн, інтроверти 
– це люди, які вважають за краще знаходитися 
в спокійній обстановці, насолоджуються само-
концентрацією, слухають більше, ніж говорять 
і думають перед тим, як щось сказати. Екстра-
верти ж не мислять себе без соціуму, думають 
вголос і роблять кілька справ одночасно.
Культ екстравертізма в США з'явився лише 
в ХХ столітті – до цього в ходу була «культура 
характеру», моральності. Однак коли почалася 
масова міграція людей в міста, виникло питання: 
Як можна виділитися серед тисяч співробітників 
у величезній корпорації? Так з'явилася «культу-
ра особистості». Нав'язливість, хвалькуватість, 
гіперактивність і балакучість стали позитивними 
якостями.
Найчастіше ці перевернуті ідеали заважають ро-
ботодавцям розглянути справжні таланти, пише 
Кейн. Оскільки ті, хто більше говорить, вважа-
ються розумніші тих, хто зважує кожне слово. 
Однак саме мовчазні генії, які довго і наполегливо 
йдуть до своєї мети, частіше домагаються успіху, 
впевнена письменниця.

Не базікай: 
замкнуті люди 
більш  
успішні

Істина полягає в тому, що комп'ютер ні 
в чому не винен. Просто люди не дотри-
муються деяких простих правил роботи з 
монітором. Правила роботи за комп'юте-
ром розроблені давно, загальнодоступні, і... 
на жаль, найчастіше ігноруються користу-
вачами. Варто згадати їх ще раз – можли-
во, це допоможе зберегти очі здоровими.

Яскравість і контрастність монітора ма-
ють бути відрегульовані так, щоб не драту-
вати надмірно ока. Економити на моніторі 
не варто: від його якості безпосередньо 
залежить зір. Часто очі болять від старого 
монітора, тому, можливо, просто пора ку-
пити новий.

Величина шрифту повинна бути виставле-
на так, щоб не доводилося напружено вдив-
лятися в текст.

Як правило, працюючи за комп'ютером, 
людина моргає в кілька разів рідше, а це 
викликає пересихання поверхні ока. З'яв-
ляється неприємне відчуття, ніби в очах 
повно піску, що очі болять і пульсують. Для 
відновлення нормальної зволоженості 
очей потрібно не забувати частіше морга-
ти, а також капати спеціальні краплі на ос-
нові сльози.

Зір страждає від постійної напруги – фік-
сація погляду в майже однаковому положен-
ні протягом тривалого періоду часу. Одні 
м'язи перенапружуються, інші зовсім втра-
чають тонус. Вихід із ситуації – обов'язково 
робіть спеціальні прості і ефективні впра-
ви для очей. Кілька хвилин перерви в ро-
боті через кожну годину-півтори позитив-
но вплинуть на продуктивності виконання 
того чи іншого завдання.

Потрібно намагатися працювати вдень 
при природному освітленні, не поєдную-
чи природне світло з ламповим. Очі біль-
ше втомлюються від штучного світла, а нор-
мальний режим сну підвищує загальну пра-
цездатність. Спати потрібно тільки в темряві.

Якщо у вас постійно болять очі від комп'ю-
тера, то можна проконсультуватися з оф-
тальмологом з приводу придбання окулярів 
з комп'ютерним фільтром. Такі окуляри дуже 
зручні і багаторазово знижують навантажен-
ня на зір, причому не тільки при роботі за 
комп'ютером, але і при перегляді телевізо-
ра. Не нехтуйте регулярними візитами до 
офтальмолога, якщо ваша робота пов'язана 
з комп'ютером. Так ви зможете вчасно вжи-
ти заходів, якщо зір почне падати.

Важко уявити життя сучасного городянина без 
комп'ютера. Але техніка, що стала вже звичайною і 
вкрай необхідною викликає часом неприємні явища: 
при довгій роботі за монітором комп'ютера болять очі, 
вони починають сльозитися, з'являється відчуття су-
хості і подразнення. Так що ж робити, якщо болять очі 
від монітора?
Те, що тривала робота за комп'ютером може негатив-
но вплинути на зір, відомо навіть бабусям біля під'їз-
ду, хоча деякі комп'ютера ніколи і в очі не бачили. Чому 
корисний і зручний пристрій призводить до таких не-
приємних наслідків?

РОБОТА ЗА РОБОТА ЗА 
КОМП’ЮТЕРОМ                                   КОМП’ЮТЕРОМ                                   
  і зірі зір
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Хороший не той керівник, хто весь час хва-
лить, а той, хто може наполягти на своєму і 

зауваження зробити. Це, звичайно, факт. Однак, 
сварити підлеглих, причому сварити правильно – 
це ціле мистецтво. Відомо, що помилитися може 
кожен. Само собою, що і помилки у людей бува-
ють різні. А тому слід запам'ятати кілька простих 
порад, як правильно, ефективно, але, в той же 
час, «безболісно», направити людину на «шлях 
істинний».

Для початку, ніколи не можна давати волю 
своїм негативним почуттям і агресії. Накричавши 
або принизивши людину, яка вчинила промах, на-
вряд чи вдасться отримати від неї щире визнання 
у вчиненій помилці. Якщо вона і погодитися з 
вами, то тільки з тієї причини, що ви її начальник. 
Інша справа, якщо розумно і спокійно роз'ясни-
ти співробітникові чого коштувала його помилка 
або несумлінність для компанії і колективу. Такт і 
дружелюбність шефа, швидше донесуть суть по-
милки до підлеглого, змусивши його усвідомити 
свої дії і надалі не допускати подібного.

Щоб не зробив співробітник, ніколи не сваріть 
його в присутності інших співробітників. Люди, 
за своєю природою дуже ранимі й уразливі. 
«Публічна страта» викличе, перш за все, дис-
комфорт і затаєну образу. Інша справа, якщо зі 
співробітником поговорити тет-а-тет. Особисте 
спілкування буде сприйняте більш спокійно, а 
почуття вдячності за те, що керівник не виніс 
все це на загальний огляд, допоможе швидше 
постаратися зробити правильні висновки.

Ще один важливий нюанс. Перед тим як кри-
тикувати або лаяти підлеглого, згадайте щось 
хороше, що він робив під час вашої спільної 
роботи, і почніть розмову з похвали за минулі 
заслуги. Таким чином, ви покажете, що пам'я-
таєте і позитивні сторони вашої з ним співпраці, 
залишившись в очах підлеглого об'єктивним.
Якщо має бути розмова з підлеглим про аспекти, 
в яких ваша з ним думка розходиться, не варто 
починати її прямо з цих гострих моментів. Для 
початку краще обговорити ті пункти, де ви думає-
те однаково, а тільки потім торкнутися питань, 
в яких від опонента буде потрібна зміна своєї 
думки. Налаштований на порозуміння з вашого 
боку, співробітник легше прийме іншу точку зору.
Ну, і наостанок, перш ніж критикувати і обурю-
ватися, подумайте двічі. Раптом це ви робите 
помилку або маєте неправильну в даній ситу-
ації думку. Одним словом, в спірних моментах 
варто «сім разів відміряти» перш ніж починати 
«різати» або рубати з плеча. Адже підсумком 
будь-якої подібної розмови має стати не ваше 
самоствердження як шефа, а правильний і по-
трібний для спільної справи результат.
Будьмо мудрими!

Олександр Мавлідінов

Сварити  
правильно!

Х

БАЧИТИ БАЧИТИ наскрізьнаскрізь

П

...сміливий (не плутати з на-
хабним) погляд прямо в очі 
інтерв'юеру, як правило, 
говорить про серйозність і 
цілеспрямованість кандида-
та, про його правильний, 
діловий настрої.

огодьтеся, досить своєрідний 
професійний навик – бачити на-
скрізь. Але саме ця здатність до-
помагає HR-менеджерам уни-

кати помилок в роботі, які цілком можуть 
стати фатальними для компанії в цілому. 
Справжній ейчар, відбираючи кандида-
тури для вакансії, звертає увагу не тільки 
на професійний досвід претендента, але 
і на його зовнішність, манеру поведінки, 
жести, які можуть розповісти набагато 
більше найдокладнішого резюме.
Не секрет, багато претендентів на вакан-
сію на співбесіді лукавлять і навіть вида-
ють неправдиву інформацію про себе. І 
якщо конкретні факти можна перевірити, 
то як, наприклад, перевірити чи дійсно 
даний здобувач такий відповідальний, 
цілеспрямований і рішучий, як говорить? 
На допомогу кадровику приходять основи 
фізіогноміки, науки, що дозволяє визна-
чити основні 
риси характеру, 
ґрунтуючись на 
нюансах зовніш-
нього вигляду, 
поведінки і стилі 
мовлення.
Всі чули розповіді 
про геніїв розвід-
ки, здатних обду-
рити будь-який 
детектор брехні. 
Звичайно, підготовка таких хлопців на-
шому кадровику не залишила б жодного 
шансу. Але мова поки про простих смерт-
них, які прагнуть за будь що отримати ба-
жану посаду.
Ось кілька основних ознак, за якими мож-
на зрозуміти деякі приховані «фішки» 
людської натури.
Якщо здобувач стверджує, що володіє не-
людською працездатністю, але при цьому 
на його блідому обличчі виділяються за-
палені червоні очі, то швидше за все, він 
видає бажане за дійсне. Це ознаки над-
мірної стомлюваності і виснаження не-
рвової системи. Темні круги або мішки під 
очима, набряклість можуть свідчити про 
серйозні проблеми з серцем або про ... 
зловживання алкоголем.
У той же час почервоніння обличчя спів-
розмовника може говорити не тільки про 
підвищену сором'язливість, можливу 

гіпертонію, а й про напористий характер 
бійця, схильного навіть до агресії. Сильне 
потовиділення в долонях і велика, кри-
тична кількість лупи в волоссі видадуть 
неврастеніка, який очікує будь-якого при-
воду, щоб проявити свою дратівливість. 
І навпаки, людина з немиготливим, про-
низливим поглядом ще більш небез-
печна, ніж неврастенік. Такий погляд 
– своєрідний «лакмусовий папірець», 
що виділяє душевнохворих людей серед 
інших. Застиглий погляд може виникати 
також у людини, яка вживає психотропні 
або наркотичні речовини.
Зсутулений або йде перевальцем, претен-
дент швидше за все не тільки має пробле-
ми з хребтом, але і вкрай низьку самооцін-
ку. А от сміливий (не плутати з нахабним) 
погляд прямо в очі інтерв'юеру, як прави-
ло, говорить про серйозність і цілеспрямо-
ваністі кандидата, про його правильний, 

діловий настрой. 
Якщо ж погляд 
періодично падає 
на губи співроз-
мовника, швидше 
за все, опонент 
намагається ство-
рити більш інтимну 
атмосферу спілку-
вання. А ось якщо 
брови насуплені, а 
куточки рота опу-

щені, значить, ваш кандидат налаштова-
ний скептично або навіть вороже.
Теплі руки, хороша шкіра, здорове во-
лосся і підтягнутість фігури є ключови-
ми показниками здоров'я людини, що 
володіє високим життєвим потенціалом 
і працездатністю. Сильним і вольовим 
характером володіють люди з досить ве-
ликими вилицями, вушними раковинами 
і підборіддям, повними губами і густими 
бровами, міцними ногами.
Можливо, ці прості сигнали, відмічені 
уважним HR-менеджером, який прово-
дить співбесіди, допоможуть уникнути 
помилок при складанні психологічного 
портрета респондента і, відповідно, про-
фесійно здійснювати підбір персоналу, 
попереджуючи таким чином деякі не-
приємні і непередбачені ситуації.

Олександр МАВЛІДІНОВ
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ьогодні у сучасних дослідників є 
чимало рекомендацій з приводу 
того, як необхідно починати свій 
ранок всім, хто бачить себе успіш-

ним у своїй справі.
Експерт видання «Money Watch» Лаура 

Вандеркам, провела власне дослідження, 
опитавши ряд досить успішних підприємців 
і топ-менеджерів світу. Відповідно до їхніх 
відповідей, письменниця вивела окремий 
«кодекс» поведінки людини, яка прагне зро-
бити свій робочий день не тільки результа-
тивним, але і емоційно повноцінним.

Так, всім, кому небайдужа їхня кар'єра, 
рекомендується вставати дуже рано. Про-
ведене опитування показало, що до 90% 
успішних керівників не дозволяють собі 
спати довше 6:00 ранку, не тільки економ-
лячи свій час, але і проводячи ранкові го-
дини з максимальною користю. Вони зай-
маються спортом, налаштовуючись на день 
прийдешній і отримуючи необхідний заряд 
енергії, як для організму в цілому, так і для 
його емоційної складової.

За словами письменниці, якщо навіть такі 
зайняті люди вважають за необхідне виділи-
ти час на ранкові пробіжки, спорт і походи в 
басейн, значить це дійсно важливо і ранко-
вий спорт сміливо можна вважати однією зі 
складових загального успіху.

Далі, «кодекс» радить правильно розста-
вити пріоритети в планах на поточний день. 
А саме, якщо у вас в роботі знаходиться важ-
ливий проект, краще робочий ранок почати 
з нього. Перша половина дня здатна прине-
сти максимальні результати (зокрема, ра-
нок), оскільки ваш мозок буде працювати 
ідеально, саме в ці години, не встигнувши 
«засмітися» іншими побутовими та робочи-
ми питаннями.

Ще один секрет – почати робочий день 
з спілкування з родиною. Сімейні сніданки, 
як і подібні вечері, здатні «зарядити» люди-
ну позитивом і стимулом на весь день. Осо-
бливо важливо не займатися з ранку аналі-

зом подій минулих і не виховувати за снідан-
ком дітей. Все це – залиште «на вечерю». 
Посмішки, слова любові і відмінний настрій 
– ось, що здатне допомогти правильно по-
чати день і вам, і членам вашої сім'ї.

Медитація з ранку, також здатна на-
лаштувати на позитивний лад з навколиш-
нім світом. Для цього не обов'язково прий-
мати нереальні «пози лотоса» або впадати 
у владу всіляких «релаксантів». Кілька хви-
лин в тиші, наодинці з собою, запросто до-
поможуть налаштуватися на подальші важ-
ливі розмови і зустрічі. Відпочив мозок і сві-
домість.., розкладіть всі поточні турботи «по 
поличках», – це стане запорукою вашої пра-
вильної поведінки протягом всього наступ-
ного дня.

Що стосується, ділових зустрічей, то 
сніданок з партнерами і колегами може 
допомогти прояснити робочі питання кра-
ще, ніж та ж обідня зустріч або вечеря. Не 
забувайте, що ваші соратники і опоненти – 
теж, як і ви, з ранку найбільш продуктивні і 
готові до взаєморозуміння.

Незважаючи на весь подібний «феншуй», 
не забувайте планувати і міркувати про май-
бутні справи. Список справ на день, скла-
дений саме з ранку, виявляється, як прави-
ло, найефективнішим. Сюди ж можна відне-
сти і перевірку ранкової кореспонденції, ін-
формація в якій, допоможе вам внести ко-
ригування в ваш подальший робочий день.

Ну, і нарешті, читайте і дивіться новини. 
Останнє твердження, само собою, спірне, 
особливо в світлі останніх вітчизняних подій, 
проте, незважаючи на весь песимізм і нега-
тив останніх українських новин, завжди мож-
на виділити серед них і ті, що дають надію 
і позитив. Тому тікати від новин не варто, 
правильне сприйняття того, що відбуваєть-
ся навколо нас – показник вашої усвідомле-
ності навколишнього світу і здорової свідо-
мості, без якої не те, що успіх, а й звичай-
нісіньке життя, неможливе.

Олександр Мавлідінов

ам настільки потрібна робота, що ви готові, 
буквально, на все. Як виявилося, в цьому і 

полягає основна причина того, що вам відмо-
вляють раз за разом...
Вірно, що «все добре в міру». Так і в цьому пи-
танні, необхідність знайти який би то не було 
заробіток, зовсім не означає бажання робото-
давця брати на роботу зневірену і невпевнену 
в собі людини.
Найчастіше, в спробах достукатися до людсь-
кої складової представників кадрових служб 
підприємств, пошукачі відверто волають, мало 
не про допомогу, мотивуючи свою необхідність 
знайти роботу існуючими непереборними 
фінансовими і моральними труднощами.
Однак, не варто забувати, що жорсткому і ре-
алістичному світові навколо нас, абсолютно все 
одно, з якими проблемами ми стикаємося на 
своєму життєвому шляху. Як правило, ніхто 
крім наших рідних, близьких і друзів (та й то, 
не завжди), не буде зацікавлений в нас, нехай 
навіть і дуже хороших. Також і роботодавець, 
уважно і скрупульозно аналізує: чи буде кори-
сний йому даний пошукач. Цинічно? Так, але 
це – факт нашої реальності.
Ще одна помилка, яку часто допускають 
зневірені пошукачі, – бажання взятися за 
будь-яку роботу, навіть ту, яку до сих пір не 
виконували. Багатьом здається, що розван-
тажувати вагони або охороняти нічний клуб 
зможе кожен і, тому, нікого не збентежить, а 
навіть навпаки, може підштовхнути, заявка на 
подібні вакансії колишніх вчителів, клерків і т. п.
Можливо, наведені в прикладі спеціальності, 
і не вимагають особливих знань і тривалого 
навчання, проте роботодавець швидше запро-
сить на заявлену посаду пошукача у відмінній 
фізичній формі і з досвідом роботи в потрібній 
йому сфері.
Пошукач же, замість того, щоб удосконалювати 
свої знання за спеціальністю або терміново і 
якісно перепрофілюватися, втрачає час в надії 
отримати роботу на тих місцях, де, за його 
суб'єктивною думкою, він зуміє пристосува-
тися. До того ж, така робота може нашкодити 
в першу чергу йому самому, а про це і говорити 
не варто.
Можливо, чіткий список підприємств, що 
мають вакансії, які вам дійсно підійдуть і 
кілька конкретних тренінгів, що дозволяють 
нести свої знання «в ногу з часом», зможуть 
зробити набагато більше для пошуків за-
робітку.
Прийшовши на співбесіду, не треба благати і 
просити. Роботодавець повинен бути впевне-
ний, що перед ним фахівець своєї справи, він 
знає собі ціну і здатний принести користь, в 
першу чергу, самому роботодавцю. Стосовно 
«ціни», також варто бути підготовленим, заз-
далегідь розуміючи той максимум і мінімум 
оплати, на який ви могли б погодитися.

Олександр Мавлідінов

Готовий на все!.. 
Дякуємо,  
не підходите...

В

C

ЯК ПОЧАТИЯК ПОЧАТИ

свій успішний свій успішний 
день?день?
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Креативність, що раніше вважалася професій-
ною компетенцією художників, дизайнерів, ре-
кламістів, журналістів та іншої творчої братії по-
ступово покидає звичні, відведені їй рамки. І в 
якості основної вимоги розгортає переможну ек-
спансію на інші не настільки творчі професії. Від-
тепер це важливий показник успішності менед-
жерів, IT-фахівців і навіть продавців-консуль-
тантів.

орада молодим людям Стіва Джобса, ле-
гендарного засновника компанії Apple 

Computers.
Іноді життя б'є тебе цеглиною по голові. Не втра-
чай віри. Я переконаний: єдине, що допомагало 
мені рухатися вперед, це любов до своєї справи. 
Ти повинен знайти те, що любиш. І знайти свою 
улюблену роботу так само необхідно, як і свою 
кохану людину. Робота буде займати дуже велику 
частину твого життя, і єдиний спосіб отримувати 
справжнє задоволення від роботи – це робити її 
чудово, усвідомлюючи це. А єдиний спосіб ро-
бити свою роботу добре – це любити її.
Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, 
продовжуй шукати. Не припиняй пошуки, поки 
не знайдеш. Як і в усьому іншому, до чого лежить 
серце, ти відразу зрозумієш, що знайшов те, що 
шукав. І як в будь-яких прекрасних взаєминах, 
твоя захопленість роботою буде з часом тільки 
збільшуватися. Так що, шукай і не чекай, поки 
не знайдеш.

оли майбутній математик Джордж Данциг 
був ще студентом, з ним сталася така історія. 

Джордж ставився до навчання дуже серйозно і 
часто засиджувався до пізньої ночі.
Одного разу він через це трохи проспав і прийшов 
на лекцію професора Неймана з 20-хвилинним 
запізненням. Студент швидко переписав два 
завдання з дошки, вважаючи, що це домашнє 
завдання. На їх рішення у Джорджа пішло кілька 
годин, і на наступний день він приніс рішення 
професору.
Той нічого не сказав, але через кілька тижнів 
увірвався в будинок Джорджа о шостій ранку. Ви-
явилося, що студент знайшов правильне рішення 
двох раніше нерозв'язних задач математики, про 
що навіть і не підозрював, оскільки запізнився на 
заняття і не чув преамбули до завдань на дошці. 
За дві години йому вдалося вирішити не одну, а 
дві задачі над якими математики мучилися тисячу 
років, і навіть Ейнштейн не зміг знайти їм рішення.
Джордж не був обмежений славою цих завдань 
як нерозв'язних, він просто не знав, що це не-
можливо.
Неможливе можливо!

ПОЗИТИВНО  ПОЗИТИВНО  
про креативнепро креативне

Стів Джобс.  
Займайся улю-
бленою справою 
і змінюй світ на 
краще!

Вікно  
можливостей – 
Джордж Данциг
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Дослідження американських вчених показали, що співробітники компаній вва-
жають найбільш креативними галузями дизайн, маркетинг і рекламу. При від-
повіді на питання: «Де найменше потрібно проявляти креативність?», 95% ре-
спондентів, не замислюючись, послалися на бухгалтерію, віднісши словоспо-
лучення «творча бухгалтерія» до розряду анекдотів. Те ж дослідження вияви-
ло, що насправді на творчу роботу здатен будь-який співробітник з нормаль-
ним рівнем інтелекту. А сама креативність залежить тільки від знань, досвіду, 
здатності мислити по-новому і вміння долати рутину.

ЦЕ ЦІКАВО ЦЕ ЦІКАВО 

Рік від року роботодавці стають перебір-
ливішими: їм вже недостатньо диплома «з 
відзнакою» престижного внз і солідного по-
служного списку. А як у вас з особистим: 
ви легко вчитеся новому? Стресостійкі? Чи 
вмієте працювати в команді? Самостійні? 
Цілеспрямовані?.. А як у вас з креативні-
стю??? «Креатив» хочуть роботодавці, за-
мовники, начальники... Навіщо їм це потріб-
но? Давайте розберемося.

Зростаюча в усіх галузях конкуренція 
штовхає роботодавців підбирати персонал 
(а для тих, хто не шукають легких шляхів – 
плекати своїх співробітників) з тими якостя-
ми, які дозволять компанії випереджати кон-
курентів. Креативність же має на увазі здат-
ність створювати інноваційні продукти і по-
слуги, що часом є чи не єдиною перевагою 
в боротьбі за споживача. Багато роботодав-
ців заохочують співробітників, що вигляда-
ють креативно, адже це візитна картка ком-
панії. Наприклад, перукар, модельєр, дизай-

нер, художник, візажист або стиліст, який 
виглядає «як всі», навряд чи зможе залу-
чити вимогливих клієнтів: раз він зовні «по-
средственен», отже, і роботу зробить нудно і 
без родзинки. «Але чи обов'язково креатив-
ність повинна проявлятися в зовнішності? 
– запитає проникливий читач. – Чи не пра-
вильніше оцінювати фахівця за результата-
ми роботи його?»Не все так просто: твор-
чість, проявлену в оформленні свого зов-
нішнього вигляду, без слів повідомляє ото-
чуючим про неординарність особистості, її 
бажанні, а головне – здатності виділитися, 
тому, якщо здобувач виглядає креативно, 
це підвищує оцінки його творчого потенціа-
лу. Крім того, що зовні креативні привер-
тають до себе загальну увагу: справляють 
враження вільних від стереотипів і впевне-
них у собі особистостей. Оптимально, якщо 
креативний зовнішній вигляд не виходить за 
межі норм естетики і навіть вишуканості, і 
головне – доречний.
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оціологи давно наголошують на 
готовності і прагненні до змін, 
властиві сучасним українцям. 
Ця риса проявляється у всьому, 

включаючи і таку сферу людського життя, 
як робота. Більшість жителів нашої країни, 
не тільки охоче йдуть на зміни місця і спец-
ифіки роботи, а й нерідко самі прагнуть до 
цього.
Що лежить в основі такого явища, підсвідо-
ма тяга до змін чи незадоволеність наявним 
побутом, сказати однозначно складно. Про-
те, сьогодні великий відсоток наших грома-
дян не хочуть працювати за спеціальностя-
ми, вказаними в їх дипломах і сертифікатах.
Ситуація на ринку праці, в свою чергу, зму-
шує вибирати роботу, яка може виявити-
ся абсолютно нової. Спадає хвиля «залеж-
ності» населення від бажання за будь що 
отримати вищу освіту, проте вже встигла 
створити величезну армію безробітних юри-
стів, економістів і вчителів, які заробляють 
на життя в зовсім інших сферах трудового 
ринку України.
Звичайно, такі метаморфози професійної 
діяльності виходять далеко не у всіх бажа-
ючих що-небудь змінити в своєму житті. Не 
кожну роботу людина, що не має спеціаль-
них навичок, може виконати, та й компанії 
підходять вибірково, приймаючи на робо-
ту, в основному людей, освіта яких хоча б 
перетинається з необхідними навичками на 
наявних вакантних посадах.
Наприклад, колишньому інженеру ніхто не 
запропонує спробувати себе в якості хірур-
га, але менеджера зі збуту рекламним аген-
том або завгоспом, взяти на роботу цілком 
зможуть.
Багато що залежить від самого претенден-
та. Той, хто вирішив спробувати себе в новій 
якості, повинен відповідати ряду моментів, 
на які його потенційні роботодавці звернуть 
увагу пильніше, ніж на відсутність профіль-
ної освіти.

В першу чергу, компаніям потрібні співробіт-
ники, які не тільки володіють знаннями і ма-
ють певний досвід і навички, але люди, го-
тові та здатні до реального вирішення по-
ставлених завдань. Показати себе з тако-
го боку, значить, гарантовано заробити бал 
на свою користь. Найчастіше, навіть при-
клади з вашої побутової практики і життя, 
здатні показати, що ви дійсно можете діяти 
і бути ефективним в рішенні задач, схожих 
на обов'язки вакансії, у багатьох випадках, 
справлять на роботодавця більше враження, 
ніж будь-які «корочки» і теоретичні знання.
Роботодавцю також потрібні впевнені і ко-
мунікативні співробітники. Звичайно, крім 
впевненості, як такої, варто дати зрозуміти 
інтерв'юеру, що ви розумієте, про що го-
ворите.
Не соромтеся приводити ті приклади, які, 
на вашу думку, є показовими і мають дещо 
спільне з можливими майбутніми обов'яз-
ками. Покажіть, що весь час вчитеся чо-
мусь новому і процвітаєте в цьому. Якщо 
ваші слова НЕ будуть лише тільки звуком, 
будь-який представник компанії оцінить 
такі якості.
Не варто часто згадувати про те, що у вас 
немає конкретного диплома – це може на-
штовхнути співрозмовника на думку про 
вашу невпевненість у власних силах і сло-
вах. Зробіть для себе вид, що такої про-
блеми не існує і, чесно сказавши про від-
сутність профільної освіти один раз, всю 
наступну частину розмови присвятіть пе-
реконанню роботодавця у вашій компе-
тентності.
Сьогодні, як ніколи потрібні фахівці, які не 
просто ЗНАЮТЬ, а й МОЖУТЬ впоратися з 
конкретними робочими завданнями, тому, 
цілком реально домогтися визнання і зро-
бити кар'єру в найнесподіваніших для себе 
галузях. Головне чітко розуміти, що така ро-
бота вам під силу.

Олександр Мавлідінов

Заяви про 
себе правильно

K
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ТРЕБА ТРЕБА  щось  щось   
ЗМІНЮВАТИ...ЗМІНЮВАТИ...

оли ми шукаємо роботу, всі думки, в основ-
ному, крутяться навколо наших же інтересів. 

Ми точно знаємо, на що можемо погодитися, які 
обов'язки на себе готові взяти і скільки хочемо 
за це отримувати.
Однак, мало хто з нас ставить себе на місце ро-
ботодавця, розмірковуючи над тим, що навзаєм 
ми можемо запропонувати і як краще показати 
свої якості для того, щоб відразу, з першого ін-
терв'ю, зайняти очікуване робоче місце.
Заповнюючи своє резюме стандартними фра-
зами про свою працелюбність, відповідальність 
і досвід, іноді, втрачаємо найважливіше, але ж 
саме це здатне сьогодні вигідно виділити нас 
серед інших кандидатів, що не менш важли-
во в сьогоднішній конкуренції на ринку пра-
ці. Ось кілька основних якостей кандидатів, 
на які не звернути увагу, роботодавці просто 
не зможуть.
Постійність. Як і здобувач, який не хоче «стри-
бати» з компанії в компанію, так і роботодавець, 
прагне дістати в свої ряди не просто професіона-
ла, але гарантованого «вічного» в розумних ме-
жах, співробітника. Донісши до свого інтерв'ю-
ера інформацію про бажання працювати на дов-
гострокову перспективу і переконавши його в 
тому, що більш за все ви цінуєте сталість, од-
нозначно, у вас більше шансів на отримання ба-
жаної посади.
Командний гравець. Бачачи вашу готовність до 
взаємодії з колегами і керівництвом, будь-який 
роботодавець візьме це до уваги, оскільки ви 
зможете заздалегідь гарантувати йому чітку і 
більш продуктивну роботу.
Ще непогано дати зрозуміти, що ви сильний кан-
дидат, якого не лякають всілякі нештатні і критич-
ні ситуації. Здатність швидко приймати рішен-
ня і виходити з різних непередбачених ситуацій, 
цілком може стати вирішальним фактором ва-
шого прийняття на роботу. Сьогоднішній бізнес 
цілком і повністю залежить від сучасних неста-
більних і мінливих умов, тому співробітники, які 
не бояться і вміють йти «ва-банк», особливо в ціні.
Само собою, що лише словами ви не обійде-
теся. Відповідний досвід всього того, про що 
розповідаєте представнику роботодавця, вам 
просто необхідний. Тому, продумайте заздале-
гідь, які найяскравіші приклади, що підтверджу-
ють всі ці ваші якості і вміння, зможете привести.
Щоб пройти таке інтерв'ю необхідно скласти не 
менш вражаюче резюме, керуючись тими ж прин-
ципами, що і на співбесіді.
Варто пам'ятати, що приклади ситуацій та дово-
ди в вашому резюме і ті, що плануєте озвучува-
ти при особистій зустрічі, можуть перетинати-
ся, але не бути шаблонними, щоб не створюва-
ти враження, що це єдині ваші плюси.

Олександр Мавлідінов
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
ПРОФЕСІЯ ТЕРМІН ЦІНА НАЗВА УЧБОВОГО 

ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

КАДРОВИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ   
(курси HR-ра, кадровика)

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

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ 
(HR – КУРСИ)

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

МЕНЕДЖЕР 
РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

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

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ 
(семінар-практикум)

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРА 
(базовий курс) 

4 дні 2300 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ (базовий курс)

19 занять 4000 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

АВК - КОШТОРИСНА 
СПРАВА

100 годин 5000 грн Інститут післядипломної 
освіти «УКРСТЕНО»

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

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ 
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ

2 міс. 2500 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР  
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

2 міс. 3000 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АНГЛІЙСЬКА МОВА  
(для дітей 5-12 років)

6 тижнів 2499 грн Перший Кембриджський 
освітній центр

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

АДМІНІСТРУВАННЯ  
LINUX (початковий рівень)

2 міс. 3000 грн It Education Center б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,  
(093) 475-5550, (044) 537-8676
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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 3000 грн Асоціація митних брокерів 
України

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

(067) 449-2092                 
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НАВЧАТИСЯ, ЩОБ МАТИ ПРОФЕСІЮ! ПРАЦЮВАТИ, ЩОБ СТАТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ!
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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-
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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», 
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ТЕЛЕПРОГРАМА 7 ЛЮТОГО - 13 ЛЮТОГО

ПОНЕДIЛОК, 7 ЛЮТОГО
5.15 Скарб нацiї.
5.25 Еврика!
5.30 Служба розшуку дiтей.
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
10.45 Х/ф «Максимальний 

ризик». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Коп з мину-

лого». (16+).
15.45 Факти. День.
16.25 Т/с «Коп з мину-

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

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

шторм». (18+).
1.45 Прихована небезпека.
2.45 Я зняв!

ВIВТОРОК, 8 ЛЮТОГО
3.45 Скарб нацiї.
3.55 Еврика!
4.00 Факти.
4.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Прихована небезпека.
11.45 Х/ф «Колонiя». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Колонiя». (16+).
14.10 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.25 Т/с «Нюхач». (16+).
16.45 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Коп з мину-

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Т/с «Нюхач». (16+).
0.45 Х/ф «Лейк Плесiд: Озеро 

страху». (16+).
2.20 Громадянська оборона.
3.05 Я зняв!

СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО
3.40 Скарб нацiї.
3.50 Еврика!

3.55 Служба розшуку дiтей.
4.00 Факти.
4.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.10 Х/ф «Втеча задля 

порятунку». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Втеча задля 

порятунку». (16+).
14.05 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Нюхач». (16+).
16.40 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Коп з мину-

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.45 Т/с «Нюхач». (16+).
0.55 Х/ф «Бiла iмла». (16+).
2.45 Секретний фронт.

ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО
3.45 Скарб нацiї.
3.55 Еврика!
4.00 Факти.
4.35 Громадянська оборона.

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

з К. Стогнiєм.
10.20 Х/ф «Особлива 

думка». (16+).
12.45 Факти. День.
13.25 Х/ф «Особлива 

думка». (16+).
13.55 Т/с «Нюхач». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Нюхач». (16+).
16.35 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Коп з мину-

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Анти-зомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Т/с «Нюхач». (16+).
0.45 Х/ф «Денне свiтло». (16+).
2.55 Анти-зомбi.

П`ЯТНИЦЯ, 11 ЛЮТОГО
3.40 Скарб нацiї.
3.50 Еврика!
3.55 Служба розшуку дiтей.
4.00 Факти.
4.40 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

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

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

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

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

будь-яку цiну».
1.20 Факти.
1.45 «На трьох». (16+).
2.45 Я зняв!

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО
4.35 Скарб нацiї.
4.45 Еврика!
4.50 Факти.
5.15 «На трьох». (16+).
6.55 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 2».
8.05 Т/с «Дiльничний з 

ДВРЗ». (16+).
12.10 Х/ф «Денне свiтло». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Денне свiтло». (16+).

14.50 Х/ф «Примарний 
вершник». (16+).

16.55 Х/ф «Примарний вершник 
2: Дух помсти». (16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Нестримнi». (16+).
21.05 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
23.00 Х/ф «Нестримнi 3». (16+).
1.25 Х/ф «Колонiя». (16+).
3.05 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 13 ЛЮТОГО
4.55 Скарб нацiї.
5.05 Еврика!
5.10 Факти.
5.35 Секретний фронт.
6.40 Анти-зомбi.
7.40 Прихована небезпека.
8.35 Громадянська оборона.
9.35 Х/ф «Викрадена 2». (16+).
11.15 Х/ф «Вiд колиски до 

могили». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Вiд колиски до 

могили». (16+).
13.35 Т/с «Нюхач». (16+).
16.45 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
20.55 Х/ф «Морський бiй».  

(16+).
23.30 Х/ф «Життя». (16+).
1.25 Х/ф «Лейк Плесiд: Озеро 

страху». (16+).
2.50 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 7 ЛЮТОГО
6.05 «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 «Моє дiамантове 

розлучення». (16+).
14.10 «Речдок».
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».
23.45 Х/ф «Пiдозри мiстера 

Уїчера: За межею 
пристойностi». (12+).

1.35 Т/с «Той, хто не спить». 

2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 «Стосується кожного».
4.05 М/ф.
4.55 «Телемагазин».

ВIВТОРОК, 8 ЛЮТОГО
5.25 «Слiдство вели...» з 

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

жиголо». (12+).
14.25 «Речдок».
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».
23.45 Х/ф «Код 8». (16+).
1.30 Т/с «Той, хто не 

спить». (16+).

2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 «Стосується кожного».
4.05 М/ф.
4.50 «Телемагазин».

СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО
5.20 «Слiдство вели...» з 

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

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

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

Л. Каневським».
23.45 Х/ф «Присвячений». (16+).
1.30 Т/с «Той, хто не 

спить». (16+).

2.40 «Подробицi» - «Час».
3.10 «Стосується кожного».
4.05 М/ф.
4.45 «Телемагазин».

ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО
5.15 «Слiдство вели...» з 

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

лексiв». (16+).
14.30 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

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

Л. Каневським».
23.45 Х/ф «Крiзь снiг». (16+).
2.10 Т/с «Той, хто не спить».
3.20 «Подробицi» - «Час».

3.55 «Стосується кожного».
4.50 «Телемагазин».

П`ЯТНИЦЯ, 11 ЛЮТОГО
5.20 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Iнше життя».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Момо».
14.10 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 «Новини».
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Вiдчайдуш-

ний хiд». (16+).
23.10 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.55 «Речдок».
3.30 «Подробицi» - «Час».
4.00 «Орел i решка. Шопiнг».
4.50 «Телемагазин».

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО
5.20 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».

7.20 Х/ф «Жаднюка». (12+).
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Шалено закоханий».
13.00 Х/ф «Покровськi ворота».
15.45 Х/ф «Дiамантова рука».
17.45 Т/с «Провiнцiал». (16+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Провiнцiал». (16+).
22.30 «Концерт Олени Ваєнги».
0.15 Т/с «Голос з минуло-

го», 1-4 с. (12+).
3.50 Х/ф «Самотня жiнка бажає 

познайомитися».
НЕДIЛЯ, 13 ЛЮТОГО

5.25 Х/ф «Шалено закоханий».
7.20 Х/ф «Момо».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
11.55 «Iнше життя».
12.50 «Iнше життя».
13.45 «Речдок. Виперед-

жаючи час».
18.05 Х/ф «Пiдозри мiстера 

Уїчера: Узи, що 
пов`язують». (12+).

20.00 «Подробицi тижня».
22.00 Х/ф «Дiамантова рука».
0.00 Х/ф «Дежа вю».
2.10 «Речдок».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
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ПОНЕДIЛОК, 7 ЛЮТОГО
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
10.30 Т/с «Вiд любовi до 

ненавистi». (12+).
14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Сонячний 

листопад». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Сонячний 

листопад». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

ВIВТОРОК, 8 ЛЮТОГО

6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 
Україною.

7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.
9.00 Зоряний шлях.
11.15 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Сонячний 

листопад». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Сонячний 

листопад». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.40 Реальна мiстика.

СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО
6.30, 7.10, 8.15 Ранок з 

Україною.
7.00, 8.00, 15.00, 19.00 Сьогоднi.

9.00 Зоряний шлях.
11.15 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Сонячний 

листопад». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Сонячний 

листопад». (12+).
2.45 Гучна справа.
3.15 Реальна мiстика.

ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО
6.30, 7.10 Ранок з Україною.
7.00, 8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
11.15 Iсторiя одного 

злочину. (16+).

14.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
17.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Надiя». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Слiдами Президентської 

медиаимперии. Дiм 2.
23.50 Т/с «Сонячний 

листопад». (12+).
1.25 Телемагазин.
1.55 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 11 ЛЮТОГО
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Т/с «Дерев`яний 

гребiнець». (12+).
13.00 Т/с «З почуття 

обов`язку». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «З почуття 

обов`язку». (16+).
18.00 Т/с «Водна полiцiя». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 

Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Сонячний листопад».
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Сонячний листопад». 
4.20 Реальна мiстика.

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
9.20 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
17.40 Т/с «Можеш менi 

вiрити». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.

21.00 Т/с «Можеш менi 
вiрити». (12+).

23.25 Т/с «Вiд любовi до 
ненавистi». (12+).

1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Вiд любовi до 

ненавистi». (12+).
4.00 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 13 ЛЮТОГО
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.15 Т/с «Спадкоємцi». (12+).
17.00 Т/с «Ляльковий 

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

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Ляльковий 

будинок». (12+).
23.00 Т/с «Раненоє серце».
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Раненоє серце».
3.15 Гучна справа.
4.15 Реальна мiстика.

ПОНЕДIЛОК, 7 ЛЮТОГО
5.50 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).

23.05 Т/с «Доньки-ма-
терi». (12+).

1.40 Хата на тата. (12+).
ВIВТОРОК, 8 ЛЮТОГО

5.20 Т/с «Коли ми вдома».
6.15 Т/с «Комiсар Рекс».
9.30 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).

23.05 Т/с «Доньки-ма-
терi». (12+).

1.40 Хата на тата. (12+).
СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.45 Т/с «Комiсар Рекс».
8.45 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).

23.05 Т/с «Доньки-ма-
терi». (12+).

1.40 Хата на тата. (12+).
ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО

5.25 Т/с «Коли ми вдома».
6.20 Т/с «Комiсар Рекс».
8.25 Битва екстрасенсiв. (16+).
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Битва екстрасенсiв. (16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
19.05 Супербабуся. (12+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Папаньки». (12+).

23.05 Т/с «Доньки-ма-
терi». (12+).

1.40 Хата на тата. (12+).
П`ЯТНИЦЯ, 11 ЛЮТОГО

5.00 Т/с «Комiсар Рекс».
11.30 Вiкна-Новини.
11.50 Т/с «Комiсар Рекс».
13.15 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
20.15 Т/с «Вiдпустка у сосно-

вому лiсi». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Вiдпустка у сосно-

вому лiсi». (12+).
1.10 Детектор брехнi. (16+).

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО

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

да про зiрок.
10.55 Т/с «Папаньки». (12+).
17.00 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. Битва 

сезонiв. (12+).
0.30 Звана вечеря. (12+).

НЕДIЛЯ, 13 ЛЮТОГО
5.50 Щасливi за сiм днiв.  

(12+).
8.15 МастерШеф. Битва 

сезонiв. (12+).
13.50 Супербабуся. (12+).
18.40 Щасливi за сiм днiв.  

(12+).
20.55 Один за всiх. (16+).
22.05 Таємницi ДНК. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 7 ЛЮТОГО
6.30, 7.10 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
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».
20.35 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Дiм Бобринських».
22.50 «ТСН: 10 вражаю-

чих подiй дня».
23.00 «Твiй вечiр».
0.00 «Голос країни 12».

2.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

ВIВТОРОК, 8 ЛЮТОГО
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Дiм Бобринських».
22.50 «ТСН: 10 вражаю-

чих подiй дня».
23.00 «Твiй вечiр».
0.00 Комедiя «Сусiди: На 

стежцi вiйни».

1.55 «Вражаючi iсторiї ТСН».
4.25 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 9 ЛЮТОГО
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.35 Т/с «Папiк».
21.50 Т/с «Дiм Бобринських».
22.50 «ТСН: 10 вражаю-

чих подiй дня».
23.00 «Твiй вечiр».
0.00 Комедiя «Сусiди 2».

1.50 «Вражаючi iсторiї ТСН».
4.25 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

ЧЕТВЕР, 10 ЛЮТОГО
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.23 «Чистоnews».
20.30 Т/с «Папiк».
21.45 «Право на владу».
0.45 «ТСН: 10 вражаючих 

подiй дня».
0.55 Х/ф «Бiлоснiжка. 

Казка жахiв».
2.45 «Вражаючi iсторiї ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

П`ЯТНИЦЯ, 11 ЛЮТОГО
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 «Життя вiдомих людей».
11.15 «Твiй день».
12.00 «ТСН».
12.20 «Твiй день».
14.00 «ТСН».
14.15 «Твiй день».
14.45 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Крила кохання».
19.30 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 Х/ф «Пiслязавтра».
22.55 Х/ф «Вулкан».
1.05 Х/ф «Серце дракона».
3.05 Т/с «Дiм Бобринських».
6.05 «Життя вiдомих людей».

СУБОТА, 12 ЛЮТОГО
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
17.30 «Свiт навиворiт 

13. Еквадор».
18.30 «Свiт навиворiт 

13. Еквадор».
19.30 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Вечiрнiй квартал».
22.15 Комедiя «Дикi».
23.20 «Свiтське життя».
0.25 Х/ф «Серце дракона».
2.25 «Вечiрнiй квартал».
4.20 Комедiя «Дикi».
5.10 «ТСН».
6.05 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 13 ЛЮТОГО
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
18.30 «Свiтське життя».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 12».
23.25 Х/ф «Пiслязавтра».
1.45 «Свiт навиворiт».
4.50 «ТСН-Тиждень».

ТЕЛЕПРОГРАМА 7 ЛЮТОГО - 13 ЛЮТОГО

За матеріалами https://kino-teatr.ua

НОВИНИ КІНО. НАЙКРАЩІ ВИХІДНІ
Режисер Влад Климчук, що зробив собі ім’я першими двома «Божевільними весіллями», продовжує орати ниву української романтичної комедії, круто замі-
шаної на вітчизняній музиці. На екрани країни виходить його черговий опус «Кращі вихідні».
Банда хлопців з Кривого Ріг їдуть в Київ на Atlas Weekend з думкою влаштувати крутий парубочий вечір для свого друга-»предателя» : ще в дитинстві 
хлопчаки присягнулися, що одруження - це не по них, коли навкруги стільки прекрасних дівчат. П’ятнадцятирічна Аліса з Одеси їде в Київ, щоб на все тому 
ж фестивалі нарешті зустріти свого батька-рокера і заспівати йому свої перші пісні. Львів’янка Міра зі своїм молодшим братом Лесиком їде в Київ на 
найважливішу в її молодому житті співбесіду. А житель Мюнхена Ганс їде на фестиваль з чітким планом: закохувати в себе Ольгу, яка працює на фестивалі, 
і відвезти її на батьківщину(як колись зробив його батько). Але плани усіх героїв йдуть під укіс: хлопчаки з Кривбаса виявляють, що «зрадник» в їх рядах не 
один, Лесик стає причиною непопадання сестри на співбесіду(і попадання на фестиваль), Алисин папа виявляється самозакоханим і неуважним, а по-німець-
ки правильний Ганс виявляється втягнутим у вир подій у той момент, коли хэдлайнер фестивалю Петер Похерр, доручений його опіці, вирішує «розв’язатися» 
і випити української настоянки. Але як співала колись група «Міраж» «музика нас з тобою зв’язала, таємницею нашою стала» - так що усі ці негаразди в 
атмосфері музичного фестивалю не могли не дозволитися найчудовішим чином.
На відміну від вже згаданих вище «Божевільних весіллів», знімаючи «Кращі вихідні» Влад Климчук і сценарист Анастасія Лодкина перенесли дію з української 
провінції в столицю на один з найбільших східноєвропейських фестивалів, що дало їм можливість максимально наситити фільм музикою і впізнанними медій-
ними і естрадними особами(не займатимемо увагу читача перерахуванням їх імен). По цьому шляху йдуть дуже багато українських режисерів, але у випадку 
з фільмом Климчука цей прийом несподівано спрацював і при масі усіляких несуразностей, цей опус врешті-решт складається в щось цілісне і зрозуміле 
найширшим глядацьким масам. Так що не буде нічого дивовижного в тому, що «Кращі вихідні» опиняться в топі найуспішніших українських фільмів сезону.
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Источник: www.sport-express.ua/football/ ;  
www.segodnya.ua/sport/football

ДАВІД ДЕ ХЕА ВТРЕТЄ 
ПОСПІЛЬ СТАВ 

НАЙКРАЩИМ ГРАВЦЕМ 
МІСЯЦЯ В МЮ

Голкіпер Давід де Хеа отримав нагоро-
ду найкращого гравця місяця у «МЮ», 
повідомляє клубний твіттер. Іспанець от-
римує цю нагороду з листопада.
У січні де Хеа провів 5 із 5 матчів «Ман-
честер Юнайтед» в основі. Іспанець 
пропустив всього 4 м’ячі і 2 матчі провів 
«насухо»: проти «Астон Вілли» та «Вест 
Хема».
Всього цього сезону 31-річний воро-
тар провів 28 матчів за «МЮ», з яких у 
7 залишив свої ворота сухими. Портал 
Transfermarkt оцінює іспанця у 18 мільй-
онів євро.

«БАРСЕЛОНА» 
ПІДПИСАЛА ФОРВАРДА 

ЛОНДОНСЬКОГО 
«АРСЕНАЛУ»

ФК «Барселона» та П’єр-Емерік Оба-
меянг досягли угоди про перехід грав-
ця в іспанський гранд після розірвання 
контракту нападаючого із «Арсеналом». 
Договір підписано до 30 червня 2025 
року з «можливістю домовитися про від-
хід 30 червня 2023 року».
Також у контракті Обамеянга прописа-
на опція викупу у розмірі 100 мільйонів 
євро.
Габонець провів 72 матчі за свою на-
ціональну збірну (30 голів). В «Арсеналі» 
він грав 4 роки. Обамеянг може діяти по 
всьому фронту атаки. У 2019-му році в 
АПЛ він став найкращим бомбардиром 
чемпіонату (22 м’ячі).

ЙОАХІМ ЛЕВ ВЛІТКУ МОЖЕ 
ОЧОЛИТИ ФЕНЕРБАХЧЕ

Колишній головний тренер збір-
ної Німеччини Йоахім Лев влітку 
може очолити «Фенербахче», 
пише Haber.
На попередній зустрічі Лев зая-
вив, що якщо його умови будуть 
прийняті, він очолить жовто-синю 
команду, і остаточне рішення за-
лишилося за президентом Алі Ко-
чем. Алі Коч, який визнав умови 
німецького тренера підходящими, 
провів останню зустріч із Левом, 

і сторони потиснули один одному 
руки перед новим сезоном.
За даними джерела, фахівцю за-
пропонували контракт до 2024 
року.
61-річний Йоахім Лев тренував 
збірну Німеччини з 2006 по 2021 
рік. Разом із командою він виграв 
чемпіонат світу і Кубок конфеде-
рації, став срібним призером чем-
піонату Європи, бронзовим призе-
ром чемпіонатів Європи та світу.

ГОЛАНД: «ЯКЩО Я НЕ 
ОТРИМУВАТИМУ ТРАВМ, ТО ЗМОЖУ 

ЗІГРАТИ БІЛЬШЕ МАТЧІВ  
І ВИСТУПАТИ ЩЕ УСПІШНІШЕ»

Нападник дортмундської «Бо-
руссії» та збірної Норвегії Ерлінг 
Голанд дав величезне інтерв’ю 
порталу Sky Sports. Пропонує-
мо найцікавіші уривки із бесіди 
форварда з журналістами.
«Думаю, що я можу покращити 
багато чого у своїй грі. Якщо ви 
скажете, що я добре завершую 
атаки, то я відповім, що міг би 
робити це ще краще. Я можу 
стати швидшим, можу стати 
сильнішим. Але якщо над чимось 

мені і треба як слід попрацювати, так це над тим, щоб уникати травм. Якщо я не отриму-
ватиму пошкодження, то зможу 
провести набагато більше мат-
чів і виступати ще успішніше».
Цього сезону 21-річний фут-
боліст забив у Бундеслізі 
16 голів у 14 іграх. Портал 
Transfermarkt оцінює Голанда у 
150 млн євро. Останнім часом 
активізувалися чутки про те, що 
Ерлінг наступного сезону пере-
йде до одного іспанського гран-
ду. Втім, ним також цікавляться в 
Англії та Парижі.

АНГЛІЯ

ІСПАНІЯ

НІМЕЧЧИНА
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Зелені
Серед зеленооких красунь дуже багато 
цілеспрямованих натур. У них добре ро-
звинена інтуїція, вони не люблять кон-
фронтації і вважають за краще уникати 
гострих кутів. Кожна «зеленоглазка» мріє 
вийти заміж, як мінімум, за принца, але 
не менш серйозні вимоги пред’являє і до 
себе.
Темно-карі (чорні)
Жінки з цим кольором очей енергійні і 
темпераментні. Люблять грітися в проме-
нях уваги оточуючих, прагнуть до влади, 
агресивні, заповзятливі й азартні. Легко 
ображаються, але швидко відходять. Ко-
мунікабельні, наділені відмінним почуттям 
гумору. Якщо через що і переживають, 
так через брак власних сил. Ревниві, хоча 
воліють це не афішувати, люблять виділя-
тися з натовпу і не терплять ніякого тиску.
Світло-карі (горіхові)
Жінки з цим кольором очей соромливі, 
замкнуті і ранимі. Типовий стан – роздуми 
про те, що могло би бути, якщо... Таким 
подобається сам процес мрій – до резуль-
тату, вираженого в будь-яких активних 
діях, може і не дійти. Схильність до ліні – 
справжній двигун прогресу. Саме їм мож-
на доручати найскладніші завдання – вони 
знайдуть найбільш ефективний спосіб 
розправитися з ними якомога швидше. На 
перший погляд, це м’які, податливі істоти, 
але насправді – самодостатні і самовпев-
нені особистості.
Блакитні очі
Голубоглазки настільки мрійливі і роман-
тичні, що, якщо в їхньому житті не вистачає 
справжніх почуттів і емоцій, вони цілком 
здатні їх придумати. Дуже вразливі, враз-
ливі і злопам’ятні. Настрій у них змінюєть-
ся досить часто, схильні до сильних пере-
живань і часом безпідставно впадають в 
депресію. Відмінна особливість – швидка, 
майже миттєва адаптація до нових умов.

Сині
Сіньоокі чарівні і чуттєві, здатні на сильні 
почуття. Того, хто не припав до душі бу-
дуть ненавидіти настільки ж сильно. Однак 
одними негативними емоціями навряд 
чи обмежаться, неодмінно перейдуть до 
«бойових» дій. Конфлікти – їх стихія. Дуже 
суб’єктивні, тому що найчастіше керують-
ся своїми симпатіями і антипатіями, а не 
голосом розуму.
Сірі
Вдумливі, допитливі, сумлінні і розсуд-
ливі – цінують практичність і твердо сто-
ять на землі. Нікуди не поспішають, але 
всюди встигають. Відрізняються сталі-
стю і вважають за краще не виносити 
сміття з хати. Покладаються на холодний 
розрахунок, а не на власну інтуїцію. Якщо 
мова йде про завдання, для вирішення 
якої потрібно задіяти інтелект, їм немає 
рівних. Набагато більше труднощів у них 
викликає все, що пов’язане з емоційною 
сферою, адже від природи вони «суху-
ваті» і стримані.
Сіро-блакитні
В характері власниць таких очей поєд-
нуються риси сірооких і блакитнооких. Їх 
відрізняють незворушний спокій, впев-
неність у власних силах і цілеспрямо-
ваність. Мають загостреним почуттям 
справедливості, розвиненою інтуїцією і 
гнучким мисленням. Вірні й віддані дру-
жини, які не страждають зайвою сенти-
ментальністю. Завдяки їх тлумачним ре-
комендаціям можна знайти вихід навіть з 
безвихідних ситуацій.
Сіро-зелені
Терплячі, працьовиті і прагматичні. Відміт-
на особливість – емпатія, вміння поділя-
ти чужі переживання. Вони безкоштовно 
виконують функції психотерапевта для 
друзів і знайомих. Можуть бути ніжними і 
жорстокими, нещадними і сентименталь-
ними, прагматичні, до ворогів нещадні.

Якщо ваш колір очей складний, прочитайте характеристики кожного з монохромних ко-Якщо ваш колір очей складний, прочитайте характеристики кожного з монохромних ко-
льорів. Якого кольору більше, той і пріоритетніший.льорів. Якого кольору більше, той і пріоритетніший.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

Макіяж і сумочка, помада і прикраси здатні розповісти про жін-
ку багато. Але, щоб інформація стала повнішою, варто загляну-
ти їй в очі.

Дистанція на роботі. 
Як її зберегти?

У наших офісах з впритул зсунутими 
столами кожного співробітника не про-
сто чуєш і бачиш, а й фізично відчуваєш. 
Присутність колег заважає зосередити-
ся на роботі, створює внутрішній дис-
комфорт. Як же бути?
Ось кілька простих прийомів, які допо-
можуть вам захистити свій простір від 
вторгнень колег і залишатися наодинці з 
собою у великому колективі.
Встановлюємо перепони
Гранований стакан. Уявіть, що вас на-
крили величезним склянкою з товсто-
го мутного скла денцем вгору. Як тіль-
ки його краї впираються в підлогу, зов-
нішні подразники перестають для вас іс-
нувати. Якщо хтось із колег звернеться 
до вас, ви не побачите і не почуєте йо-
го. А, якщо хтось особливо наполегли-
вий все ж спробує вас дістати з-під ск-
ла, спробуйте сказати, що ви з головою 
поринули в роботу – має спрацювати. 
Серед співробітників є неприємна осо-
бистість, яка постійно до вас чіпляється? 
Накрийте її уявним стаканом.
Кордон на замку. Щоб відрізати психо-
логічно себе від інших, замкніть фізич-
ний контур, схрестивши ноги або ру-
ки. Робіть так завжди, коли спілкуєтеся 
зі співробітником, від якого чекаєте не-
приємностей. Можете поставити руки 
на стіл, з’єднавши великі і вказівні паль-
ці в кільце, а інші поклавши один на ін-
ший.
Цегляна стіна. Це найбільш простий і 
популярний метод психічної візуалізації. 
Потренуйтеся подумки в цегляній кладці 
– чим більше рядів ви постоїте навколо 
себе, тим краще сховаєтесь від чужих 
поглядів. Щоб образ не розсипався, ко-
ли ви зосередитеся на роботі, добре 
запам’ятайте відчуття внутрішньої відчу-
женості і постарайтеся його зберегти в 
собі, займаючись справами.
Заощаджуємо сили
На підтримку психічного захисту витра-
чається внутрішня енергія. Не варто ви-
трачати її даремно! Відпочивши в склян-
ці, під замком уявіть, що уявна оболон-
ка просто розчинилася в повітрі. А від 
неприємних людей відгородіться дисплеєм 
комп’ютера, підставкою для паперів, как-
тусом, стопкою книг або просто надяг-
ніть навушники і включіть приємну музику.

Колір очейКолір очей

і характері характер
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ОВЕН (21 березня – 20 квітня)
Сприятливий період для пошуку 
професії і кар’єрного просування. 

Велику роль в зростанні і зміцненні вашо-
го ділового авторитету зіграють відносини 
з впливовими людьми. Непогані результа-
ти принесе спілкування з представниками 
влади.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 21 травня)
Гарний час для ділових знайомств, 
обговорення питань співпраці та 

підписання довгострокових договорів. 
Приділіть час вдосконаленню своїх про-
фесійних знань.

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 
червня)
Постарайтеся спокійно і виважено 

дивитися на те, що відбувається навколо. 
Передбачливість в контактах і відхід від за-
йвих амбіцій вирівняють ситуацію. Середа 
і п’ятниця ідеально підійдуть для перего-
ворів, ділових зустрічей і самопрезентації.

РАК (22 червня – 22 липня)
Сприятливі можливості ділової 
сфери очікують вас вже з вівтор-

ка. Вельми вдало закінчаться тривалі по-
шуки «місця під сонцем». Середа, четвер і 
п’ятниця подарують унікальний шанс, що 
відкриває перспективні професійні гори-
зонти.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня)
Цілеспрямованість, ініціатива, мит-
тєва реакція на ситуації і на пропозиції 

допоможуть вам укласти вигідний контракт 
або підписати вдалий договір. Зірки прогно-
зують зростання доходів і успіх в кар’єрному 
просуванні. Але за всіма цими тенденціями не 
забудьте приділити увагу близьким.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня)
Намагайтеся діяти впевненіше і 
сміливіше! Вам буде надана мож-

ливість вибору гідного місця в професійно-
му житті. Зосередьтеся на обраній меті й не 
відволікайтеся на дрібниці.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня)
На нинішньому тижні вам не варто 
метушитися і поспішати з вибором. 

Ретельно обміркуйте пропозиції і будьте по-
слідовні у діях. З мінімальними витратами 
сил пройдуть заходи щодо наведення по-
рядку, затишку і комфорту як вдома, так і на 
робочому місці.

СКОРПІОН (24 жовтня –  
22 листопада)
Існує велика ймовірність зміни кола 

ділового спілкування. Ця обставина допом-
оже вийти вам на новий рівень професійної 
реалізації, надасть нові можливості кар’єр-
ного росту і створить хороші передумови 
для збільшення доходів.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада –  
21 грудня)
Розширюйте свою діяльність і вкла-

дайте в неї максимум сил і засобів – тільки 
так ви зможете поліпшити професійні по-
зиції. Період гарний для збору інформації, 
обміну новими нестандартними ідеями, зу-
стрічей і спілкування з цікавими людьми.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня)
Зараз ви зможете вирішити будь-які 
проблеми і не спасуєте перед труд-

нощами. Творчий підхід до справи і здат-
ність здійснити задум допоможуть вам на 
цьому тижні закласти фундамент свого ща-
стя і вийти на новий соціальний рівень. 

ВОДОЛІЙ (21 січня – 19 лютого)
У цей період вам варто закріпи-
ти набутий досвід і напрацьовані 

позиції. Протягом тижня ви зможете гар-
монійно розширити сферу діяльності і до-
сягти непоганих результатів.

РИБИ (20 лютого – 20 березня)
На цьому тижні вам легко вдасться 
сконцентруватися на вирішенні го-

ловних питань, що дають можливість діяти 
безпомилково. Беріться за справу, тільки 
все ретельно обміркуйте. Якщо будете дія-
ти точно за наміченим планом, то вас чекає 
успіх. Зараз ваші особистісні якості вихо-
дять на перший план.

ГОРОСКОПГОРОСКОП з 7 лютого по 13 лютого

Краща насолода, найвища радість в житті – Краща насолода, найвища радість в житті – 
відчувати себе потрібним і близьким людям!відчувати себе потрібним і близьким людям!





РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS .UA

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №5 (1282)




