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

РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 9152 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 

ІСТОРІЇ ЗІРОК

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.

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

НАВЧАННЯ 
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ

24

25

26

27

28

31

37

ГАРЯЧІ  
ПРОПОЗИЦІЇ

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. 

10

13

14

14

14

14

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

16
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19

19

21

21

23

15

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 № 74745.
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.



ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹46 (1223)10

РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS.UA

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ



23.11.2020 11

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

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ



ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹46 (1223)12
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ВОДІЇ В ТАКСІ на нові авто: «Рено Логан», «Фольк-
сваген Поло». З/п 30000 грн (50/50 %). Ст.м «Бори-
спільська». Тел.: 050-311-4345, 096-936-0175.  

ВОДІЇ КАТ. «В». Баж. до 50 років. Перевага меш-
канцям Правого берега. Тел. 067-502-4898.  

ВОДІЇ (самоскид, екскаватор, бульдозер). З/п: 
15000-18000 грн. Тел. 050-711-8225.  

ВОДІЇ кат. «В» на авто компанії потрібні на постійну 
роботу. Лівий берег. Тел. 097-334-0795.  

ВОДІЇ кат. «Д» для роботи на маршрутах Києва. 
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-600-
0161, 050-690-9727.  

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА. 
Адміністративно кадрова робота в офісі з людьми 
і документами. Можливий гнучкий графік. Високий 
дохід + премія. Тел.: 095-774-5410, 099-920-7096, 
Viber 067-812-2770.  

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАЦІВНИК в офіс. Дохід 
до 17000 грн/міс. Тел.: 067-465-9918, 066-207-
8302.  

АКТИВНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА! Під-
робіток в офісі. Первинна документація. Вхідні 
дзвінки, 4-5 годин на день. Дохід до 15000 грн. 
Тел. 098-928-8318 - Telegram, Viber, WhatsApp.  

АДМІНІСТРАТОР в банний комплекс «Лісна хижи-
на». Бажано чол. 25-45 років. З навичками париль-
ника. З/п: 15000 грн + %, житло.(Бортничі). Тел.: 
050-311-4345, 098-311-4345.  

АКТУАЛЬНО!!!! ЗМОЖУТЬ ВСІ!!!! В новий 
філіал потрібні співробітники з досвідом роботи 
бухгалтера, програміста, викладача. Навчання 
за рахунок керівництва. Кар’єрний зріст, премії, 
подорожі. Тел. 097-707-1087.  

АКТУАЛЬНО!!!! АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧ-
НИК. Здатність до навчання, старанність,теле-
фонні і ділові переговори, робота з шаблонною 
документацією. Креативне мислення вітається! 
Можливість роботи без досвіду роботи, повна або 
часткова зайнятість, гнучкий графік. Високий дохід 
+ премії. Офіс. м.Київ. Лівий берег. Тел.: 050-879-
7404, 099-346-0533.  

ПОМІЧНИК В ОФІС. Гнучкий графік (3-8 го-
дин). Прийом і реєстрація вхідних дзвінків, ро-
бота з первинною документацію. Беремо пен-
сіонерів. Висока і стабільна оплата, є навчання. 
Тел. 068-798-9974.  

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА відділу збуту для ад-
міністративної роботи офіс-склад. Високий дохід 
до 20000 грн. Навчання і кар’єра. Тел. 067-612-
3264.  

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

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ, БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
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КУР’ЄР терміново потрібен. З/п: 400-450 грн/день 
+ проїзд. Надаємо житло. Тел.: 050-983-1501, 063-
105-2439, 096-980-0781, 099-405-5264, 097-140-
1074.  

розвивається. Позитивна атмосфера, можливість на-
вчання. Детальна інформація за тел. 098-393-8585.  

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Продукти харчування. 
Тел. 067-550-7788.  

ДРУКАР в трафаретний цех з досвідом роботи. 
Офіційне працевлаштування. Ст.м «Шулявська». 
З/п висока. Тел. 063-678-6776.  

ТРЕНЕРІВ кваліфікованих запрошує на 
роботу фітнес-клуб Aventurine. Ми знахо-
димося на пр-ті Героїв Сталінграду, 21/38. 
Телефонувати з 10.00 до 18.00 за тел. 099-
468-3884, Сергій.  

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ

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

МЕНЕДЖМЕНТ •  
МАРКЕТИНГ • РЕКЛАМА

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ. ГР: 5/2. Солом’янський 
р-н. Ми пропонуємо: роботу в стабільній компанії, що 

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ

ДРУКАР на Heidelberg SM74 потрібен в типо-
графію «Вістка» на постійну роботу. Всі питання 
за тел. 067-709-0225, Володимир Михайлович.  

КАШИРОВЩИК (вклейка блоку в кришку) тер-
міново потрібен поліграфічній компанії. Прий-
маємо усіх, хто працював з кашировкою. ГР: 
денні або нічні зміни. З/п: 700-1000 грн за робо-
чу зміну (від виробітку). Ст.м «Шулявська», вул. 
Олександра Довженка, 3. Тел. 096-158-7308.  

КОНСТРУКТОР з хорошим знанням SolidWorks. 
Виробництво металевих дверей. З/п 15000 грн. ГР: 
пн-пт, 8.00-17.00. Р-н Борщагівка, вул. Миру, 3. www.
avatech.com.ua Тел. 067-551-4448, Володимир.  

ТЕХНОЛОГ-СПЕЦІАЛІСТ в хлібопекарський цех по 
виготовленню виробів з листкового та дріжджового 
тіста. ДР обов’язковий. З/п 20000 грн. Можливість 
надання безкоштовного житла обговорюється на 
співбесіді. Телефонувати за тел.: 066-619-4284, 
098-541-0507.  

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

МЕДИЦИНА • 
ФАРМАЦЕВТИКА

АСИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА запрошуємо в сто-
матологію в р-ні ст.м «Нивки». Інтернів не беремо. 
Тел.: (044) 362-2022, 097-810-7770.  

ПРОВІЗОР потрібен в медичний центр і аптеку. Ба-
жано до 50 років. Тел. (063) 601-8629.  

САНІТАРКА в клініку еферентної терапії. З/п за до-
мовленістю. Тел.: (044) 575-3220, 097-483-4095.  

ФАРМАЦЕВТ потрібен в медичний центр і аптеку. 
Бажано до 50 років. Тел. (063) 601-8629.  

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

КУР’ЄРИ
КУР’ЄРИ для рознесення рекламних газет по по-
штовим скринькам м.Києва. Можна без ДР. З/п до 
8000 грн. Тел.: (044) 587-8779, 063-335-5751, 098-
901-8180.  
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ТОРГІВЛЯ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ТОРГІВЛЯ
АДМІНІСТРАТОРИ торгового залу потрібні в мага-
зини «Єва». В EVA все є: успішна команда, кар’єра 
і навчання, стабільність і надійність, атмосфера 
краси. м. Київ, пр-т Григоренка, 22/20, тел. 097-
961-2031.  

ЕКСПЕДИТОР потрібен в кондитерську фірму. З/п: 
ставка + %. Графік: 5/2. Р-н Нивки. Тел. 067-442-
7020, Юрій Миколайович.  

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

ЕКСПЕДИТОР. З/п від 12000 грн. Досвід роботи 
вітається. Позмінний графік. «ІДС АКВА СЕРВІС» 
запрошує на роботу. Тел.: 067-321-9695, 067-240-
1418.  

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

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

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

КОНСУЛЬТАНТ терміново потрібен фірмі з 
продажу будматеріалів. Безкоштовне навчан-
ня. Надаємо житло. З/п 20000 грн. Виплачуємо 
щоденно та щотижнево. Тел.: 063-382-7937 - 
Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

КОНТРОЛЕР-РЕВІЗОР (контроль роботи касирів) 
в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. Щербаківсько-
го, 58, відділ персоналу. Гідна, стабільна з/п, без-
коштовне харчування, можливість додаткового за-
робітку. Можливе працевлаштування для студентів. 
Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-570-4120.  

ЛОГІСТ КЛІЄНТІВ терміново потрібен фірмі з 
продажу будматеріалів. Безкоштовне навчан-
ня. Надаємо житло. З/п 20000 грн. Виплачуємо 
щоденно та щотижнево. Тел.: 063-382-7937 - 
Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ потрібні в магазини «Єва». В 
EVA все є: успішна команда, кар’єра і навчання, 
стабільність і надійність, атмосфера краси. м. Київ, 
пр-т Григоренка, 22/20, тел. 097-961-2031.  

РЕАЛІЗАТОР НА РИНОК терміново потрібен 
фірмі з продажу будматеріалів. Безкоштовне 
навчання. Надаємо житло. З/п 20000 грн. Ви-
плачуємо щоденно та щотижнево. Тел.: 063-
382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

СТІКЕРУВАЛЬНИК. З/п 300 грн/день. Місце ро-
боти: вул. Краснова, 27. Тел. 066-067-1068, Аліна.  
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ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ • КАСИРИ

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

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
КАСИРИ/ПРОДАВЦI. Пiдробiток/робота. Швид-
кий розрахунок. Тел. 096-110-0320.  

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

КАСИРІВ запрошує ТЦ «Метро». З/п 12000 грн/
міс (до відрахування податків). Телефонуйте: (044) 
354-6307, 095-276-7589.  

ПРОДАВЕЦЬ будматеріалів терміново потрі-
бен фірмі з продажу будматеріалів. Безкоштов-
не навчання. Надаємо житло. З/п 20000 грн. 
Виплачуємо щоденно та щотижнево.  Тел.: 063-
382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

ПРОДАВЕЦЬ в новий продуктовий магазин на Пе-
тропавлівській Борщагівці. Комфортні умови робо-
ти. Дружній і порядний колектив. З/п від 800 грн/
день. Запис на співбесіду за тел. 050-326-4091, 
Наталья.  

ПРОДАВЕЦЬ жіночого одягу. ДР. ТЦ «Даринок». 
З/п від 7000 грн. Тел.: 067-256-3287, 063-726-
5234, 066-123-5967.  

ПРОДАВЕЦЬ. Баж. 25-40 років. Ринок Столичний. 
Тел. 097-022-7620.  

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. Можливе працевлаштуван-
ня для студентів. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-
2653, 098-570-4120.  

ПРОДАВЦІ в кав’ярні. Продаж випічки та приго-
тування кави. З/п 400-700 грн/день. Можливість 
надання безкоштовного житла обговорюється на 
співбесіді. Телефонувати за тел.: 066-619-4284, 
098-541-0507.  

ПРОДАВЦІ. Район Борщагівки. З/п 900 грн/день. 
Тел. 050-828-7334.  

ПРОДАВЦІВ запрошуємо в ТЦ «Метро». З/п від 
12500 грн/міс (до відрахування податків). Телефо-
нуйте: (044) 354-6307, 095-276-7589.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ магазини одягу секонд-хенд 
мережі «HUMANA». ДР не обов’язково. Офіц. пра-
цевлаштування з 1-го дня роботи + соцпакет. З/п 
від 9800 грн «чистими» (без будь-яких утримань) 
+ премії. З/п та аванс своєчасно. ГР: 3/2, ковзний. 
Звертайтесь до директора магазину або за тел. (044) 
538-0218, (044) 538-0219, www.humana.com.ua  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ потрібні в магазини «Єва». 
В EVA все є: успішна команда, кар’єра і навчання, 
стабільність і надійність, атмосфера краси. Київ, 
пр-т Лісовий, 23, 098-477-03-41, пр-т Бажана 3г, 
067-789-78-65, 050-814-42-73, вул. Григоренка, 
22/20, 097-961-20-31.  

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

ПРОДАВЦЯ-КАСИРА з ДР та без запрошує на ро-
боту мережа магазинів. З/п від 10000 грн. Ми пропо-
нуємо: офіційне оформлення, оплачувану відпустку, 
своєчасну виплату з/п, знижки у нашій мережі, роботу 
поряд з домом. Тел.: 068-554-1244, 073-177-2048.  

ПРОДАВЕЦЬ в гастрономічний відділ в прод-
магазин, ст.м «Шулявська». З досвідом роботи 
у гастрономічному відділі. Зручний графік. Без 
шкідливих звичок. З/п від 800 грн/день. Тел. 097-
748-5457.  

АКТИВНИЙ ПРОДАВЕЦЬ терміново потрібен 
фірмі з продажу будматеріалів. Безкоштовне 
навчання. Надаємо житло. З/п 20000 грн. Ви-
плачуємо щоденно та щотижнево. Тел.: 063-
382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

КАСИР В КАФЕ в «МегаМаркет». ГР: 7/7. З/п від 
9000 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалід-
ністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 
6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м «Вокзаль-
на», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

КАСИР (ніч) в міні-маркет. Район Райдужний. Тел. 
067-550-7788.  

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

КАСИРИ в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. Щер-
баківського, 58, відділ персоналу. Гідна, стабільна 
з/п, безкоштовне харчування, можливість додат-
кового заробітку. Можливе працевлаштування для 
студентів. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-
570-4120.  
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РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
КОНДИТЕР в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. 
Щербаківського, 58, відділ персоналу. Гідна, ста-
більна з/п, безкоштовне харчування, можливість 
додаткового заробітку. Можливе працевлаштуван-
ня для студентів. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-
2653, 098-570-4120.  

КОНДИТЕР на кондитерське підприємство. Досвід 
роботи не обов’язковий. Навчаємо. З/п від 16500 
грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна». Тел.: 
095-333-4334, 098-333-4334.  

КОНДИТЕРИ у кондитерську «Ай Да Бейкер». З/п 
від 700 грн/зміна, від виробітку. Надаємо житло. 
Вул. Ак. Білецького, 34, трам. №14, 15, від ст.м «Бе-
рестейська». Тел. 063-868-5477.  

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

КУХАРІВ запрошує на робот мережа АЗС SOСAR. 
Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів 
вашого оператора).  

МАЙСТРА М’ЯСНОГО ЦЕХУ запрошуємо на ви-
робництво напівфабрикатів. Місце роботи - м.Бо-
ярка. ГР: 7/7. Надаємо пільгове харчування, кор-
поративний одяг. Розвозка від ст.м «Святошин», 
«Академмістечко» та з м.Вишневе. Тел. 067-434-
3698.  

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ в «МегаМаркет». ГР: 7/7. 
З/п від 9000 грн. Готові працевлаштувати людей 
з інвалідністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. В. 
Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м 
«Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-
5756.  

МИЙНИКІВ ПОСУДУ запрошує мережа ресто-
ранів. Зручне місце роботи. Графік: 5/2, 2/2, 3/3. 
Офіційне працевлаштування. Надається спецодяг 
та харчування. Тел. 067-434-3701.  

ОБВАЛЮВАЛЬНИКИ ПТИЦІ потрібні в м’яс-
ний міні-цех, Броварський район, с. Княжичі. ДР 
обов’язково. З/п - 1 грн  за кг. Тел. 067-209-7855, 
Тетяна Іванівна.  

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ в «МегаМаркет». Ст.м «Нив-
ки», вул. Щербаківського, 58, відділ персоналу. 
Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування, 
можливість додаткового заробітку. Можливе пра-
цевлаштування для студентів. Тел.: (044) 200-1492, 
099-141-2653, 098-570-4120.  

ОБРОБЛЮВАЧА РИБИ запрошуємо на виробни-
цтво напівфабрикатів. Місце роботи - м. Боярка. 
Графік роботи: 7/7. Допомагаємо з житлом, надає-
мо пільгове харчування, корпоративний одяг. Ро-
звозка від ст.м. «Святошин», «Академмістечко» та з 
м.Вишневе. Тел. 067-434-3698.  

ПЕКАРІ потрібні прямому роботодавцю на по-
стійну роботу. З/п 600-700 грн/зміна. Можливість 
надання безкоштовного житла обговорюється на 
співбесіді. Телефонувати за тел.: 066-619-4284, 
098-541-0507.  

ПОМІЧНИК КОНДИТЕРА у кондитерську «Ай Да 
Бейкер». З/п від 600 грн/зміна, від виробітку. На-
даємо житло. Вул. Ак. Білецького, 34, трам. №14, 
15, від ст.м «Берестейська». Тел. 063-868-5477.  

ПОСУДОМИЙНИЦЯ терміново потрібна в кафе. 
Бажано жінка до 50 років, працьовита. ГР: пн-пт, 
8.00-17.00. З/п 5000 грн. Офіційне працевлашту-
вання. Р-н ст.м «Почайна». Тел. 067-505-1033.  

ТІСТОМІСИ на кондитерське підприємство. З/п від 
20300 грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна». 
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.  

ШЕФ-ПЕКАР в ресторан в центрі міста. ГР: 5/2. 
ДР обов’язково. З/п 16000 грн на випробувальний 
термін. 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.  
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ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ, МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

3 ШВАЧКИ ПО РЕМОНТУ ОДЯГУ. ДР від 1 
року. ГР: з 9.00 до 19.30. Місце роботи: Вино-
градар, Оболонь. З/п 10000-15000 грн (від ви-
робітку). Тел.: 093-810-9646, 099-535-3433.  

МАЙСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЯГУ (КРАВЕЦЬ). ДР 
обов’язково, знання технології обробки. Робота 
з клієнтами. Робоче місце - ст.м «Позняки», «Хар-
ківська», окрема споруда, прохідне місце. Достой-
на з/п, від виробітку, %, виплачується 2 рази на мі-
сяць. Тел.: 067-595-6759, 099-148-4174.  

ШВАЧКА на дрібний ремонт одягу в студію чистки 
одягу. Офіційне працевлаштування. З/п від 10000 
грн. Ст.м. «Осокорки». Тел.: 097-687-7431, 066-
343-2074.  

ШВАЧКА (ЗАКРІЙНИК). Запрошуємо кваліфіко-
ваних фахівців в пошивний цех для пошиття штор, 
гардин і т.п. Повна зайнятість, 9.00-18.00, сб, нд - 
вихідні. З/п: ставка + %. вул. Туполєва, Києво-Свя-
тошинський р-н. Тел. 096-501-9118.  

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

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

ШВАЧКА (КРАВЕЦЬ) можливо на самозакрой 
(50%) з ДР в ательє інд. пошиття на постійну роботу 
в дизайн-студію. З/п від 12000 грн. Тел.: 097-213-
5031, 063-770-2295.  

ШВАЧКА з ДР на постійну роботу в цех з пошиття 
верхнього одягу, індпошиття, також швачки на по-
шиття спецодягу. Стабільна робота та своєчасна 
виплата з/п 2 раза на місяць. З/п  від 15000 грн (від-
рядна).  Пн-пт, з 8.30 до 17.00. Р-н Куренівка. Тел.: 
050-632-5194, 096-349-4531.  

ШВАЧКИ потрібні в цех по пошиву спецодягу в р-ні 
ст.м «Лісова». Тел. 050-418-8002.  

ШВАЧКИ для пошиття рекламної продукції, вул. 
Скляренка, 1. Тел. 067-582-8896.  

ШВАЧКИ для пошиття спецодягу. З/п 10000-14000 
грн (відрядна). Офіційне працевлаштування. Ви-
робнича компанія в р-ні Севастопольської пл. Тел. 
067-384-5342.  

СКЛАДАЛЬНИК корпусних меблів з ДР від 2 років, 
без шкідливих звичок, знання фурнітури Blum, 
Hettich. Вітаються навички на верстатах. З/п 20000 
грн (від 13000 грн на ВТ). Ст.м «Олімпійська», вул. 
Велика Васильківська, 100 або вул. Туполєва, 17-
Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.  

СКЛАДАЛЬНИК КОРПУСНИХ МЕБЛІВ. Вимоги: 
ДР обов’язково, вік бажано 21-47 років. Обов’яз-
ки: присадка та складання меблів на виробництві, 
монтаж на об’єктах. Основна робота з ДСП/МДФ. 
Умови роботи: з/п від 15000 грн, безпосередньо 
залежить від вас і вашого виробітку. ГР: 5/7, з 10.00 
до 19.00. Виробництво на Куренівці. Тел.: 050-445-
5943, 097-445-5945, з 10.00 до 20.00.  

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ. ДР від 3 років, кат. «В». З/п від 
15000 грн. Ст.м «Академмістечко». Тел. 050-810-6156.  

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК МДФ і ДСП. Навички з МДФ, 
ДСП, деревом, фанерою. ДР на форматно-роз-
крійних і проклеювальних верстатах. Без шкідливих 
звичок. З/п 22000 грн (від 16000 грн на ВТ). Ст.м 
«Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 131 або 
вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.  

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

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДАЛЬНИКИ корпусних меблів. З/п від 14000 
грн. Академмістечко. Тел.: 063-563-5970, 067-993-
3383.  

ШЛІФУВАЛЬНИК МДФ з ДР від 2 років, без шкід-
ливих звичок. З/п 15000 грн (від 13000 грн на ВТ). 
Ст.м «Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 100 
або вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-
5626, Максим.  
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МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО, БУДІВНИЦТВО, РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

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

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

ЗВАРЮВАЛЬНИК на будівництво. ДР від 1 року. 
Зварювання свайних каркасів, металевих сходів, 
балконів, читання креслень. ГР: пн-сб, з 8.00 до 
20.00. Вік бажано до 45 років. З/п 900 грн/зміна. 
Тел.: 063-668-8510, 066-066-1451. Адреса: вул. 
Електриків, 26.  

РІЗНОРОБИ на постійну роботу з навичками 
столяра, сантехніка, штукатура, маляра та бе-
тонних робіт, кладка газоблока і цегли. Монтаж 
бетонного паркану. З/п договірна. Тел. 067-503-
3678.  

РОБОЧІ всіх будівельних спеціальностей. З/п від 
виробітку. Тел. 067-407-6401.  

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

БУДІВНИЦТВО

БРИГАДИР (МАЙСТЕР ЗМІНИ). Алюмінієві кон-
струкції (вікна, перегородки, двері, фасадні си-
стеми). Місце роботи: Київ, Кільцева дорога, 19. 
ГР: п’ятиденка, 8.00-17.00. Офіційне оформлення. 
Тел.: 050-443-9412, 067-827-3265, 044-406-4093.  

ГАЗОРІЗАЛЬНИК-КРАНІВНИК на дизельний кран 
КС-4361. Тел. 095-273-7234.  

ЕЛЕКТРИК з ДР. Графік роботи: п’ятиденка. Робо-
та в бізнес-центрі в Шевченківському районі. Тел. 
096-220-4814.  

ЕЛЕКТРИК на постійну роботу в торговий центр 
(ст.м «Лісова»). ГР: 5/2, з 9.00 до 18.00. Вимоги: 3 
група допуску по електробезпеці. З/п 11000 грн. 
Тел. 067-690-8504, Роман.  

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п від 10000 грн. Запро-
шуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне працев-
лаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-
7340, Оксана.  

ЕЛЕКТРИК З/п від 7400 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! Робоче місце: ст.м «Обо-
лонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», ст.м «Си-
рець», ст.м «Академмістечко», Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. Тел. 067-
414-4052, Олена Олександрівна.  

ЕЛЕКТРИК. З/п від 12000 грн. Вимоги: технічно 
грамотні, бажано чол. до 40 років. Обов’язки: вико-
нання різних завдань по ремонту та обслуговуван-
ню кіосків. Робота по всьому Києву, проїзд опла-
чується. Роб. день: з 9.00 до 18.00. Робота після 
18.00 та у вихідні дні оплачується додатково. Тел. 
050-445-6132, Микола.  

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА запрошує кондитерська фа-
брика. Сб, нд - вихідні. З/п від 13000 грн. Оформ-
лення офіційне. Святошинський р-н, вул. Пшенич-
на, 8. Тел.: (044) 407-0939, 098-740-8790.  

ЕЛЕКТРИКА з обслуговування обладнання (хар-
чове виробництво) запрошуємо. Місце роботи - 
м. Боярка. ГР: 7/7. Надаємо пільгове харчування, 
корпоративний одяг. Розвозка від ст.м «Святошин», 
«Академмістечко» та з м. Вишневе. Тел. 067-434-
3698.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК потрібен на постійну ро-
боту. Обов’язкове посвідчення водія. Підключення 
світлофорних об’єктів, офіційне працевлаштуван-
ня. Надаємо житло. З/п від 15000 грн. Тел. (044) 
291-0041.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (учні електромонтаж-
ників) потрібні будівельній компанії. Тел.: (044) 209-
5598, 067-442-1608.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ запрошує на роботу 
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п від-
рядно-преміальна. Холостякам -  сприяння в посе-
ленні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 36 (синя 
прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-8659.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СКЛАДАЛЬНИК 
електрообладнання. З/п від 10000 грн та вище. 
Тел. 067-290-3105.  

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

ЗВАРНИК (напівавтомат) терміново потрібен ком-
панії «П’ятий елемент». З/п 15000 грн. Р-н Борща-
гівка. Тел. 067-440-8746.  

ЗВАРНИК 4 розр. та вище в виробничу компанію 
ТОВ «ВВС АЙРОН ГРУП». ДР, читання креслень, 
відповідальний, без шкідливих звичок. З/п на ВТ 
14000 грн, після - за результатами випробувально-
го терміну. Виробництво знаходиться в с.Зазим’є, 
є розвезення від ст.м «Лісова» та з Троєщини. Тел. 
063-353-5480.  

ЕЛЕКТРОМОНТЕР з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування терміново потрібен 
ТОВ»Транс-Оболонь». Тел.: 095-633-1914, 050-
385-3023.  

КОНТРОЛЕР РЕА ТА ПРИЛАДІВ. Вихідний кон-
троль готової продукції АОІ. Офіційне працев-
лаштування. Ст.м «Лісова», вул. Кіото, 25. Тел.: 
(044) 291-0041, 050-366-8710.  

МАЙСТЕР по обробці штучного акрилового 
каменя (Corian, Staron, Montelli, Tristone) і май-
стер по обробці штучного кварцевого каменя 
(Vicostone, Caesarstone, Silestone, Hanstone), 
м.Вишневе (Київська обл.). З/п від 25000 грн. 
Тел. 067-464-6395, Віталій.  

ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС запрошує на роботу 
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п 
відрядно-преміальна. Холостякам –  сприяння в 
поселенні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 
36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-
8659.  

МАЙСТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМО-
ФОННИХ СИСТЕМ. Бажано чол. від 25 до 45 
років, технічна освіта та ДР в даному напрямку, 
наявність власного авто вітається. Офіційне 
працевлаштування, гнучкий графік. З/п 12000-
22000 грн (ставка + %). Виплаты 2 рази в міся-
ць, без затримок! Тел. 063-182-8777.  
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СЛЮСАР-РЕМОНТНИК на завод або обслу-
говування території навколо. Вік бажано 25-40 
років, ДР слюсарем-ремонтником від 1 року, ВО 
(технічне) обов’язково! ГР позмінний. м.Вишне-
ве, вул. Київська. Офіційне працевлаштування 
по трудовій, оплачувана відпустка і лікарняний. 
З/п 14000 грн. Тел.: 067-464-3101, (044) 594-
2140.  

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК. Бажано з досвідом ро-
боти. «Герольдмайстер» - виробництво нагород-
но-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. 
Бориспільська, 17.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. Київський вітамінний за-
вод. ГР: пн-пт. Офіційне працевлаштування. Тел. 
(044) 461-0336.  

СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК/СЛЮСАР-ЕЛЕКТРО-
ТЕХНІК апаратів з напилу утеплювання та гідроі-
золяції. Вимоги: порядність, без шкідливих зви-
чок. З/п 10000 грн/ставка + 5000 грн від виробітку. 
Офіц. працевлаштування, комфортні умови праці. 
ст.м «Лівобережна». Тел. 067-403-4203.  

ТОКАР 6 РОЗР. з ДР на виробництво. Київський 
вітамінний завод. Позмінний графік. Офіційне 
працевлаштування. Куренівка. Тел. (044) 461-
0336.  

ТОКАР на виробництво тротуарної плитки в м. 
Вишневе. Баж. чол. до 65 років, ДР токарем від 
5-7 років обов’язково!!!  Навички слюсарних 
робіт, акуратність та старанність, без ШЗ, ВО 
технічне обов’язково!!!! ГР: 5-ти денний робо-
чий, пн-пт, 8.00-17.00, сб, нд - вихідні. З/п від-
рядна 15000-16000 грн. Тел.: 067-464-3101, 
(044) 594-2140, телефонувати пн-пт, з 9.00 до 
17.00.  

ТРАКТОРИСТ МТЗ, ЮМЗ. З/п від 10000 грн. 
Надаємо житло. Голосіївський р-н. Тел.: 099-558-
2570, 068-330-4475.  

ШТАМПУВАЛЬНИК Без досвідом роботи, бажано 
до 45 років. «Герольдмайстер» - виробництво на-
городно-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-6225, 
вул. Бориспільська, 17.  

СКЛАДАЛЬНИКИ-МОНТАЖНИКИ віконно-двер-
них конструкцій з алюмінію. З/п відрядна, фахівці 
- від 15000 грн, учні - від 10000 грн. Без шкідливих 
звичок. Офіційне працевлаштування. Контакти: 
067-507-2632, 050-226-6866, Вадим Віталійович.  

СКЛАДАЛЬНИКІВ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАС за-
прошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працев-
лаштування. З/п відрядно-преміальна. Холостякам 
-  сприяння в поселенні.  Робота в м. Боярка, вул. 
Соборності, 36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-
3626, 050-386-8659.  

СЛЮСАР 3-4 розр. в газове господарство. Нав-
чання. Виконання заявок, установка лічильників, 
ремонт, експлуатація, метрологія, обслуговування 
газового обладнання, котелен, ГРП, газових ме-
реж. Є різні напрямки роботи. Всьому навчимо. 
ГР: 5/2 або 2/2 (аварійна служба). Київ, офіційне 
оформлення, забезпечуємо інструментами, фор-
мою. З/п від 8000-10000 грн. Тел.: 067-230-0231, 
(044) 495-9444, Олена.  

СЛЮСАР в аварійну службу 4-5 розр. Без корочок 
- навчання обов’язкове. Ліквідація аварійних ситуа-
цій. Режим: 2/2 з 8.00 до 20.00. Київ.  Забезпечуємо 
інструментами, формой. Житлом не забезпечуємо. 
Р-н ст.м «Деміївська».  З/п від 9000-11000 грн. Тел.: 
067-230-0231, 044-495-9444, Олена.  

СЛЮСАР зі складання металевих корпусів. Змін-
ний графік. З/п від 20000 грн. Офіційне працев-
лаштування, стабільні своєчасні виплати. Гаряче 
харчування, медичне страхування, комфортні умо-
ви праці (теплий цех). Житло не надається. вул. 
Куренівська, 21-А. Тел.: (044) 494-3535, 067-334-
7498.  

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК. Бажано вік до 50 років, ДР 
не менше 3 років. «Герольдмайстер» - виробництво 
нагородно-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-
6225, вул. Бориспільська, 17.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК аварійно-ремонтної бри-
гади. З/п від 8000 грн. Графік: доба через три. 
Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне 
працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 
067-400-7340, Оксана.  

МОНТАЖНИК РЕА. Ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п від 
14000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення. 
Тел. (044) 291-0041.  

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ. Середня технічна освіта. 
«Герольдмайстер» - виробництво нагородно-су-
венірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. Бори-
спільська, 17.  

ОПЕРАТОРА ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН запрошує 
кондитерська фабрика. Сб, нд - вихідні. З/п до-
говірна. Оформлення офіційне. Святошинський 
р-н, вул. Пшенична, 8. Тел.: (044) 407-0939, 098-
740-8790.  

ОПЕРАТОРІВ ВЕРСТАТІВ З ПУ запрошує на ро-
боту ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. 
З/п відрядно-преміальна. Холостякам –  сприяння 
в поселенні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 
36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-
8659.  

ПИЛОРАМНИКИ потрібні на деревообробне під-
приємство. Місце роботи: м.Київ, пров. Дере-
вообробний, 5, ст.м «Видубичі». З/п договірна. 
Офіційне працевлаштування + соціальний пакет, 
безкоштовне харчування, забезпечуємо житлом. 
Тел. 096-116-2521, Віталій.  

ПОЛІРУВАЛЬНИКІВ запрошує на роботу ПрАТ 
«Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п відряд-
но-преміальна. Холостякам –  сприяння в поселен-
ні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 36 (синя 
прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-8659.  

РОБІТНИКА НА ЧИСТКУ ОПАЛУБКИ запро-
шуємо на роботу. Баж. чол. 20-50 років. Житла 
немає. Тел. 067-128-3995.  

САНТЕХНІК (на послуги). Зварювальні роботи. 
Заміна каналізаційних та опалювальних труб. Обо-
лонський р-н. Тел. 068-076-0956.  

САНТЕХНІК З/п від 7400 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! Робоче місце: ст.м «Обо-
лонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», ст.м «Си-
рець», ст.м «Академмістечко», Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. Тел. 067-
414-4052, Олена Олександрівна.  
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ОПЕРАТОР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ в ТЦ (ст.м 
«Лісова»). Контроль за зовнішнім периметром і  збе-
реженням майна ТЦ, передача інформації опера-
тивному черговому. Ч/ж, баж. до 45 років, ДР від 2 
років, володіння укр. і рос. мовами; знання ПК (Word, 
Excel), ПО для роботи з відеоустаткуванням. ГР: 3/3, 
з 20.00 до 8.00. Офіційне оформлення, відпустка 24 
к.д., спецодяг. З/ п 8500 грн (на руки). Телфонувати 
з 10.00 до 17.00 за тел. 067-690-8693, Ігор Львович.  

ОХОРОНЕЦЬ. З/п від 13000 грн. ГР: з 7.30 
до 22.00. Офіційне працевлаштування. Чесна 
оплата праці. Безкоштовне харчування. Ст.м 
«Мінська». Тел.: 050-415-8013, 050-312-3236.  

ОХОРОННИК житлового комплекса. Тел. 095-429-
6986, Олег.  

ОХОРОННИК на виробничу базу. Контроль в’їзду та 
виїзду, охорона периметру. Бажано 55-60 років. Се-
вастопольська пл. З/п 6500 грн. Тел. 067-403-7815.  

ОХОРОННИКИ в магазини. Графіки денні та до-
бові. З/п від 8000 грн за половину місяця. Тел.: 097-
437-8825, 066-267-2610.  

ОХОРОННИКИ потрібні на постійну роботу. ГР: 
день. З/п від 500 грн/зміна. Вимоги: чол. та жін. 27-
40 років, охайний зовнішній вигляд, без шкідливих 
звичок. Об’єкти по місту, області, Україні. Тел. 068-
150-1145, телефонувати з 10.00 до 18.00.  

ОХОРОННИКІВ запрошує на роботу ПП «Охоро-
на». Графік: 1/2, 1/3, 2/4, денний, нічний. Вахта 
(оплата після вахти). З/п від 400 до 1200 грн/змі-
на + підробіток. Забезпечення форменим одягом. 
Об’єкти по Києву та області. Тел.: (067) 825-4605, 
(050) 399-0474, (044) 500-7347, Олег Федорович.  

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

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ
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ВОДІЇ

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

ВОДІЇ КАТ. «В». Баж. до 50 років. Перевага меш-
канцям Правого берега. Тел. 067-502-4898.  

ВОДІЇ (самоскид, екскаватор, бульдозер). З/п: 
15000-18000 грн. Тел. 050-711-8225.  

ВОДІЇ кат. «В» на авто компанії потрібні на постійну 
роботу. Лівий берег. Тел. 097-334-0795.  

ВОДІЇ кат. «Д» для роботи на маршрутах Києва. 
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-600-
0161, 050-690-9727.  

ВОДІЇ. З/п 30000-40000 грн. Кат. «Е», ДР. Відряд-
ження по Україні (перевозка великогабаритних 
вантажів, тракторів, комбайнів і т.п.) Тел.: 099-204-
3999, 098-799-8999.  

ВОДІЇ. Вантажні перевезення у Європу (Поль-
ща, Німеччина). Кат. прав «Е» - сидельний тягач 
(Mersedes) з напівпричепом-термичкою/рефриже-
ратором. Закордонний паспорт. Роз’їзний режим 
роботи. З/п 18000-20000 грн. Тел.: 050-442-8280, 
(044) 459-3163, з 9.00 до 18.00 (будні).  

ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ на тягач Renault. ДР 
від 2 років, кат «С, Е». Наявність закордонного 
паспорта, медичної довідки. Відрядження за кор-
дон. Офіційне оформлення. З/п від 30000 грн. 
Тел.: 050-358-0689, Андрій; 067-547-5326, Воло-
димир.  

ВОДІЙ на авто компанії на Київський вітамінний 
завод. Офіційне працевлаштування. Куренівка. Тел. 
(044) 461-0336.  

ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність 
10 т. Відрядження по Україні. Можливий вахто-
вий метод роботи. Житлом забезпечуємо. Офі-
ційне працевлаштування. З/п 25000 грн. Тел. 
096-669-7156.  

ВОДІЙ на ЗІЛ (самоскид). З/п від 15000 грн. Тел. 
067-765-1047.  

ВОДІЙ АВТОВИШКИ потрібен на постійну роботу. 
ДР від 1 року. Офіційне працевлаштування. Тел.: 
050-366-8710, (044) 291-0041.  

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 АСЕНІЗАТОРА для роботи по Києву і об-
ласті. Кат. «В», «С». Графік: вахта, тиждень/тиж-
день. З/п від 16000 грн/міс. Надаємо гуртожиток. 
Тел. 067-506-9595, Руслан Петрович.  

ВОДІЙ НА ГАЗ кат.»В, С, Е». Вантажні перевезення 
по Києву та Україні. З/п 13000-15000 грн. Оплачу-
вана відпустка 14 календарних днів. Проживання: 
Київ. ГР: пн-пт, 7.30-17.00, сб, нд - вихідні. Авто-
парк і ремонт автомобіля. Р-н ст.м «Видубичі», вул. 
Промислова, 1. Тел.: 067-362-2698, 063-265-9337.  

ВОДІЙ НА МАЗ-ТЯГАЧ кат.»В, С, Е». Вантажні пе-
ревезення по Києву та Україні. З/п 16000-18000 
грн. Оплачувана відпустка 14 календарних днів. 
Проживання: Київ. ГР: пн-пт, 7.30-17.00, сб, нд - 
вихідні. Автопарк і ремонт автомобіля. Р-н ст.м «Ви-
дубичі», вул. Промислова, 1. Тел.: 067-362-2698, 
063-265-9337.  

ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 20000 
грн. Тел. 068-652-1653.  

ВОДІЙ на МАЗ 5 тон кат. «В, С, Е». Вантажні пере-
везення по Києву та Україні. З/п 14000-16000 грн. 
Оплачувана відпустка 14 календарних днів. Прожи-
вання: Київ. 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, 063-265-
9337.  

ВОДІЙ на мікроавтобус. Візьмемо пенсіонера, 
охайний зовнішній вигляд, кат. «В», водійський 
стаж, знання Києва, участь в ремонті. ГР: з 7.00 до 
21.00. З/п 8000 грн за 15 роб. днів. Для іногородніх 
житло зі зручностями. Тел. 098-883-9271.  

ВОДІЙ терміново потрібен компанії «П’ятий еле-
мент». З/п 20000 грн. Р-н Оболонь. Тел. 067-440-
8746.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР на «Газель», кат «B, С». З/п 
15000 грн. Сумлінні і дисципліновані співробітники 
в кінці місяця преміюються (13-я зарплата). Спів-
бесіда по тел.: 067-387-8041, 063-194-5966.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР потрібен на СТО на постійну 
роботу. З/п від 15000 грн. Іногороднім житло. Тел. 
067-235-6830, Сергій Олександрович.  

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

ВОДІЯ КАТ. «В, С, С1» запрошує торгово-ви-
робнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 
6-денка. Наявність актуального військового квит-
ка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчас-
на з/п. Тел. 050-449-8035, резюме відправляти: 
Nataliia.drashko@bayaderagroup.com  

ВОДІЯ зі своїм авто вантажопідйомністю від 1,2 
до 2 тон запрошує «ІДС АКВА СЕРВІС». З/п від 
34000 грн +  паливо. Тел.: 067-321-9695, 067-240-
1418.  

ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА запрошує на роботу ПрАТ 
«Київхліб». З/п від 15000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Надаємо житло. вул. Межигірська, 83. 
Тел.: (044) 206-7599, 050-018-1644, 095-276-5025, 
050-409-6567.  

МЕХАНІК-ВОДІЙ потрібен на постійну роботу ТОВ 
« Спецпідземінжбуд». Бажано з ДР. ГР: повний ро-
бочий день. З/п від 25000 грн. Тел. 067-309-4394, 
Сергій Борисович.  

ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
вакансії провідних компаній в Інтернет на сайті www.Jobs.ua
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2 АВТОМИЙНИКИ. Безкоштовне житло. Со-
лом’янський р-н. З/п висока. Тел.: 067-772-4591, 
096-361-5203.  

АВТОАРМАТУРНИК потрібен на СТО на постійну 
роботу. З/п відрядна. Іногороднім житло. Тел. 067-
235-6830, Сергій Олександрович.  

АВТОЕЛЕКТРИК на фасадне СТО (або оренда бок-
са). ДР обов’язково. Великий обсяг. З/п від 25000 
грн (50/50). Р-н ст.м «Бориспільська». Тел.: 050-
311-4345, 098-311-4345.  

АВТОЗАПРАВНИКІВ запрошує на робот мережа 
АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків 
згідно тарифів вашого оператора).  

АВТОМЕХАНІК-УНІВЕРСАЛ. На СТО проводиться 
набір «спеціаліста-універсала» з ремонту різних 
легкових автомобилів. З/п своєчасна, відрядна, від 
50-60%. Недалеко від ст.м «Чернігівська», вул. Бут-
лерова. Тел. 067-235-5565.  

АВТОСЛЮСАР з ремонту вантажних авто MAN, 
Mercedes. Офіційне працевлаштування. Мож-
ливий вахтовий метод роботи. З/п від 20000 
грн. Іногороднім житло. Тел. 096-669-7156.

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

АВТОСЕРВІС
АВТОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ вантажних авто DAF, 
MAN, MERСEDES потрібен транспортній фірмі. П’я-
тиденка, з невеликим обсягом роботи. З/п договір-
на. Тел. 067-445-7750.    
АВТОСЛЮСАР на СТО за адресою: Київ, вул. Кон-
дратюка, 8, С.Бандери, 20-А. З/п відрядна (%). 
Тел.: 067-442-3076, Жанна Миколаївна, 066-977-
0977, Сергій Анатолійович.  

АВТОСЛЮСАР на СТО, Березняки. З/п від 
15000 грн. Іногороднім надаємо житло. Тел.: 
096-300-1717, 063-247-0247.  

АВТОСЛЮСАР потрібен на СТО на постійну робо-
ту. З/п відрядна. Іногороднім житло. Тел. 067-235-
6830, Сергій Олександрович.  

МИЙНИКИ потрібні на автомийку в м.Бориспіль. 
Надаємо перевагу жінкам. Гідна з/п. Забезпечує-
мо проживанням. Тел. 097-286-1203, Віталій.  

ПОМІЧНИК МАЙСТРА ПО РЕМОНТУ агре-
гатів. Кар’єрне зростання. З/п від 7000 грн. 
Пн-пт. Теплий цех. Освіта технічна. Досвід не 
обов’язковий. Ст.м «Шулявська». СТО «Апол-
лон». Тел. 093-106-1006.  
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АВТОСЕРВІС, ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ

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

ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
СОРТИРУВАЛЬНИЦЬ (баж. жінок від 18 років) за-
прошуємо на постійну роботу. Святошинський рай-
он. Надаємо житло! Тел.: 050-382-8002, Олег Мико-
лайович, 095-741-4040, Олександр Миколайович.  

ФАСУВАЛЬНИЦЯ-ПАКУВАЛЬНИЦЯ. Сипучі 
продукти (ст.м «Васильківська»). З/п 14000 грн. 
ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00. Офіційне працев-
лаштування. Тел. 067-507-9281.  

ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (можливо пенсійного віку). 
З/п від 10000 грн. Можна без ДР. ГР: 5/2, 12.00-
21.00, можлива часткова зайнятість, наявність 
водійського посвідчення вітається. Теремки-1. 
Тел.: 067-600-6611, 098-606-5155.  

РОБІТНИКИ НА СКЛАД (баж. чоловіки). Збірка 
товару. Пластикові вироби. Територіально - смт Ко-
цюбинське, р-н Академмістечка. Оплата два рази 
на місяц. Без шкідливих звичок. Тел. 067-236-2084, 
Вiктор.  

СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, 
милиці і т.п.). З/п 10000-15000 грн. Бажано чо-
ловіки до 45 років. Можливість надання житла. 
Робота в р-ні Севастопольської площі. Тел. 097-
144-7700.  

УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ кон-
дитерських виробів запрошує кондитерська 
фабрика. Сб, нд - вихідні. З/п від 10000 грн. 
Оформлення офіційне. Святошинський р-н, 
вул. Пшенична, 8. Тел.: (044) 407-0939, 098-
740-8790.  

ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п від 12000 грн. Акурат-
ність, відповідальність, чесність. Офіційне працев-
лаштування, безкоштовне харчування та спецодяг. 
ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволителів, 5. 
Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00 до 17.00.  

КОМІРНИК на склад будматеріалів. Місце робо-
ти: Київ, Кільцева дорога, 19. Графік роботи: п’я-
тиденка, 08.30-17.30. Офіційне оформлення. З/п 
10000-13000 грн. Можнао без досвіду. Тел.: 050-
443-9412, 067-827-3265, (044) 406-4093.  

КОМІРНИК. З/п від 14000 грн. ГР: 3/3, з 7.30 
до 22.00. Офіційне працевлаштування. Чесна 
оплата праці. Безкоштовне харчування. Ст.м 
«Мінська». Тел.: 050-415-8013, 050-312-3236.  

КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК. Вивантаження, за-
вантаження машин, комплектація замовлень, 
підтримання чистоти. З/п 14000 грн. ГР: 5 днів на 
тиждень, 8 робочих годин. Ст.м «Васильківська». 
Соцпакет. Досвід. Тел. 067-507-9281.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п від 13000 грн. 
Графік: 3/3, з 7.30 до 22.00. Офіційне працев-
лаштування. Чесна оплата праці. Безкоштовне 
харчування. Ст.м «Мінська». Тел.: 050-415-8013, 
050-312-3236.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКІВ ТОВАРУ запрошуємо в ТЦ 
«Метро». З/п від 13000 грн/міс (до відрахування по-
датків). Телефонуйте: (044) 354-6307, 095-276-7589.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ, ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

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

ВАНТАЖНИК запрошується на постійну роботу. 
З/п 11000 грн + премії + оплата переробок. ГР: 
5-денний, з 8.30 до 17.00. Офіційне оформлення. 
Адреса складу: ст.м «Берестейська». Тел. 067-554-
1241.  

ВАНТАЖНИК на склад продуктів харчування. З/п 
11000 грн. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка 
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-455-
4262, 067-325-1050.  

ВАНТАЖНИКА-ЕКСПЕДИТОРА на склад з ДР 
та без запрошує на роботу мережа магазинів. 
З/п 12000-15000 грн. Ми пропонуємо: офіційне 
оформлення, оплачувану відпустку, своєчасну 
виплату з/п, знижки у нашій мережі, роботу 
поряд з домом. Тел.: 068-554-1244, 073-177-
2048.  

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

ВАНТАЖНИК (борошномельний комплекс). 
Виробничий цех, 2 змiни. Офiцiйне працев-
лаштування. Виконання вантажно-розванта-
жувальних робiт. Перемiщення сформованих 
пiддонiв. З/п 700 грн/змiна. м.Бориспiль, вул. 
Бандуристiв, 2-Д. Тел.: 097-954-4740, 093-
135-0527.  

ВАНТАЖНИК на кондитерське підприємство. З/п 
від 17500 грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна». 
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.  

ВАНТАЖНИК на склад. Баж. 20-35 років. Ринок 
Столичний. Тел. 067-320-4078.  

ВАНТАЖНИК (різнороб). Можливий вахтовий 
метод роботи. Надаємо гуртожиток. З/п 26000 
грн./міс. Тел. 096-669-7156.  

ВАНТАЖНИК в «МегаМаркет». Графік: 7/7, 5/2. 
З/п від 7500 грн. Готові працевлаштувати людей 
з інвалідністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. В. 
Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м 
«Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-
5756.  

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

ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п 400-450 грн/день. 
Оплата щодня. Надаємо житло. Тел.: 050-983-
1501, 063-105-2439, 096-980-0781, 099-405-5264, 
097-140-1074.  

ВАНТАЖНИКИ в продовольчий магазин (вул. 
Краківська, 18-А). Вік бажано до 50 років. Офіційне 
працевлаштування, безкоштовне проживання та 
харчування. З/п від 12000 грн та вище. Тел. 050-
334-7798.  

ВАНТАЖНИКИ на виробництво. З/п від 12000 грн. 
Акуратність, відповідальність, чесність. Офіційне 
працевлаштування, безкоштовне харчування та 
спецодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволи-
телів, 5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00 
до 17.00.  

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

ВАНТАЖНИКІВ (баж.чоловіків від 18 років) за-
прошуємо на постійну роботу. Святошинський 
район. Надаємо житло! Тел.: 050-382-8002, Олег 
Миколайович, 095-741-4040, Олександр Мико-
лайович.  

ВАНТАЖНИК-РІЗНОРОБ в кондитерський цех. 
Вік бажано від 28 до 40 років, перевага прожива-
ючим в Деснянському та Дніпровському районах. 
З/п від 50 грн/година. Відповідальний, пунктуаль-
ний, без шкідливих звичок. Тел. 067-261-3247, 
В’ячеслав Володимирович, телефонувати з 10.00 
до 18.00.  

ПОМІЧНИК-РІЗНОРОБОЧИЙ в типографію (тра-
фарет). Офіційне працевлаштування. Ст.м «Шуляв-
ська». З/п висока. Тел. 063-678-6776.  

РІЗНОРОБОЧИЙ потрібен (торгівля продуктами 
харчування) у м. Вишневе. З/п 700 грн/день. Тел.: 
096-534-5672, 097-657-9513.  

РІЗНОРОБОЧИХ запрошує мережа ресторанів. 
Зручне місце роботи. Графік: 5/2, 2/2, 3/3. Офіцій-
не працевлаштування. Надається спецодяг та хар-
чування. Тел. 067-434-3701.  
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ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК З/п 7000 грн/міс. Повна 
зайнятість. Офіційно. Терміново! Робоче місце: 
ст.м «Оболонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», 
ст.м «Сирець», ст.м «Академмістечко», Солом’ян-
ський р-н, Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. 
Тел. 067-414-4052, Олена Олександрівна.  

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

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ. З/п 5000 грн/міс. 
Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! Робоче міс-
це: ст.м «Оболонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», 
ст.м «Сирець», ст.м «Академмістечко», Солом’ян-
ський р-н, Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. 
Тел. 067-414-4052, Олена Олександрівна.  

ПРИБИРАЛЬНИК в «МегаМаркет». ГР: 7/7. З/п від 
6500 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалід-
ністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 
6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м «Вокзаль-
на», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

ПРИБИРАЛЬНИКА ТЕРИТОРІЇ запрошує на робот 
мережа АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість 
дзвінків згідно тарифів вашого оператора).  

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

ПРИБИРАЛЬНИКИ. Денні/добові зміни. Ч/ж, баж. 
18-55 років. Можливий підробіток з щоденними ви-
платами. З/п 9000-12000 грн. Телефонувати строго 
з 9.00 до 20.00, тел. 068-241-1136.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 050-527-1315.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ запрошуємо на постійну ро-
боту в м.Київ, Ірпінь. День (з 8.00 до 20.00), ніч (з 
20.00 до 8.00), доба. З/п від 8500 грн. Офіційне 
оформлення. Тел.: 067-514-3507, 067-514-3508, 
067-514-3509, 066-011-8429.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ запрошує мережа ресторанів. 
Зручне місце роботи. Графік: 5/2, 2/2, 3/3. Офіцій-
не працевлаштування. Надається спецодяг та хар-
чування. Тел. 067-434-3701.  

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

СФЕРА ПОСЛУГ

ДВІРНИК в офісний центр, р-н ст.м «Дружби на-
родів». Графік: п’ятиденка, з 7.00 до 16.00, суб., 
нед. - вихідні. З/п 8000 грн. Тел: 063-107-3823, 
097-626-2403.  

ДВІРНИК. З/п від 8500 грн. Запрошуємо на роботу 
в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своє-
часна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.  

ДВІРНИКИ З/п 5600 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! Робоче місце: ст.м «Обо-
лонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», ст.м «Си-
рець», ст.м «Академмістечко», Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. Тел. 067-
414-4052, Олена Олександрівна.  

ДВІРНИКИ 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.  

ДВІРНИКИ в житловий комплекс на Подолі по-
трібні на постійну роботу. З/п 8200 грн, офіцій-
но. Без шкідливих звичок. Тел. 067-238-4978, з 
9.00 до 18.00, пн-пт.  

ДВІРНИКИ. З/п 300-350 грн. Швидкий розраху-
нок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 
050-527-1315.  

КЛІНІНГ-МЕНЕДЖЕР об’єкту. Графік: денні/нічні 
зміни. З/п 1000 грн/зміна. Робота/підробіток. Тел. 
095-047-3767.  

КОНСЬЄРЖ. З/п від 5000 грн. Запрошуємо на ро-
боту в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, 
своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.  

ОПЕРАТОР АКВАЧИСТКИ в студію чистки одягу. 
Офіційне працевлаштування. З/п від 10000 грн. 
Тел.: 097-687-7431, 066-343-2074.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 050-527-1315.  

ПРАСУВАЛЬНИЦЯ в студію чистки одягу. Офіційне 
працевлаштування. З/п від 10000 грн. Робота на 
Печерську. Тел.: 097-687-7431, 066-343-2074.  
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ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в магазин та офіс. Баж. до 
55 років. З/п от 5000 до 10000 грн. Телефонува-
ти: пн-пт, з 9.00 до 18.00 за тел. 097-137-3838.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ НА СКЛАД З/п 9000 грн. Офі-
ційне працевлаштування. Компенсація харчуваня. 
Тел. 066-067-1068, Аліна.  

РОБОТА ДЛЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ з медичною 
освітою і без. Різні графіки роботи. Можливі варіанти 
з проживанням. Тел.: 067-913-3930, 099-221-5295.  

ДВІРНИК. З/п від 8500 грн. Запрошуємо на роботу 
в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своє-
часна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.  
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СФЕРА ПОСЛУГ, ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС

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

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

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

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ ВІД 43 ГРН ЗА ДОБУ 
в різних районах Києва біля метро. Гарні умови 
проживання. Тел.: 093-004-3911, (044) 333-4470 (з 
таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобо-
во, без вихідних.  

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ подобово (85 грн), 
щотижнево (від 390 грн) і щомісячно (від 1300 грн). 
Біля метро. Без посередників. Допомога в працев-
лаштуванні. Тел.: 066-746-5057, (044) 333-4470 (з 
таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобо-
во. www.ashostel.com.ua  

ЗДАМ КОЙКО-МІСЦЯ в різних районах Києва. 
Доба 100-150 грн, тиждень 460-500 грн, місяць 
1700-1800 грн. Тел.: 096-884-8555, 095-946-8108, 
063-792-5805, megadom.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.  

ОПЕРАТОР ГАЗОВО-ПАРОВОЇ КОТЕЛЬНІ. 
Київський вітамінний завод. Наявність посвідчення 
та досвід роботи обов’язковий. ГР: доба/три. Офі-
ційне працевлаштування. З/п за підсумками спів-
бесіди. Тел. (044) 461-0336.  

ОРЕНДА КОЙКО-МІСЦЕ. Квартири для бригад. 
Деталі за тел/viber: 068-054-3452, Юрій.  

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

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ в «МегаМаркет». ГР: 7/7, 
5/2. З/п від 9200 грн. Готові працевлаштувати лю-
дей з інвалідністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. 
В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; 
ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-
5756.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні 
на пункти прийому. Тел. 096-022-0202.  

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

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ. Можна пен-
сійного віку. Досвід не обов’язково, навчаємо. На-
дається житло. З/п від 7000 грн (виплати двічі на 
місяць). Тел. 067-927-4741.  

ПРОМОУТЕР терміново потрібен фірмі з про-
дажу будматеріалів. Безкоштовне навчання. 
Надаємо житло. З/п 20000 грн. Виплачуємо 
щоденно та щотижнево. Тел.: 063-382-7937 - 
Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

РОБОЧІ КАРТОНАЖНОГО ЦЕХУ. Баж. чол. від 25 
до 45 років. ГР: з 8.30 до 17.00, сб, нд - вихідні. З/п 
500 грн/день, (від 11000 за місяць). Робота в р-ні 
ст.м «Червоний хутір». Тел.: 067-447-6931, 067-
133-2685.  

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

РОЗДАЧА-РОЗКЛЕЮВАННЯ ЛИСТІВОК. З/п 
400-450 грн/день. Оплата щодня. Надаємо житло. 
Тел.: 050-983-1501, 063-105-2439, 096-980-0781, 
099-405-5264, 097-140-1074.  

РОЗКЛАДАЛЬНИКІВ ТОВАРУ з ДР та без запрошує 
на роботу мережа магазинів. З/п 120-250 грн/день. Ми 
пропонуємо: офіційне оформлення, оплачувану відпуст-
ку, своєчасну виплату з/п, знижки у нашій мережі, роботу 
поряд з домом. Тел.: 068-554-1244, 073-177-2048.  

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ЛИСТІВОК терміново 
потрібен фірмі з продажу будматеріалів. Без-
коштовне навчання. Надаємо житло. З/п 20000 
грн. Виплачуємо щоденно та щотижнево. Тел.: 
063-382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

СКЛАДАЧ РУЧНИМ СПОСОБОМ на поліграфічне 
підприємство. Баж. жін. до 40 років, з ДР по зби-
ранню пакетів. Р-н ст.м «Вокзальна». ГР: з 8.00 до 
17.00, пн-пт. З/п відрядна, висока. Офіц. працев-
лаштування. Відповідальне відношення до роботи 
- обов’язкова вимога. Тел. 067-305-4284, Тамара.  

ТАНЦІВНИЦЬ запрошує на роботу Harem Men’s 
Club в РЦ «Арена». З/п від 30000 грн. Бажано дів-
чата від 18 років. З досвідом та без, навчання без-
коштовно. Взуття та костюми надаються клубом. 
Індивідуальний графік роботи. Розглядаємо кан-
дидатури студенток. Іногороднім допоможемо з 
житлом. Запис на співбесіду за телефоном. Вул. 
Велика Васильківська, 5 тел. 093-696-9696.  
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Найпоширеніші помилки, які можна допустити, 
не знаючи правил етикету. Читайте,  
вчіться і ставайте культурніші –  
цікаві правила етикету.

точуйте себе тільки тими людьми, які бу-
дуть тягнути вас вище, а не тримати на 

колишньому рівні.
Майкал Делл, засновник Dell, радить: «Намагай-
теся ніколи не бути найрозумнішим хлопцем в 
кімнаті. А якщо ви є таким, то покличте людей 
більш розумних за себе... або ж знайдіть іншу 
кімнату. Серед професіоналів це називається 
нетворкінг. У компаніях це називається тім-біл-
дінг. А в житті – це сім'я, друзі і оточення. Ми всі 
даруємо подарунки один одному, і на власному 
успіху я знову і знову переконуюся, що найбільш 
цінний досвід виходить з моїх стосунків з близь-
кими».

ксперти з департаменту статистики та мате-
матики університету Вермонта проаналізува-

ли зміст 37 мільйонів статусів користувачів Twitter, 
які створені в різних містах, в різних місцях і в 
різний час. Вчені враховували точне місце розта-
шування користувачів.
Аналізуючи публікації, вчені складали «показники 
щастя» жителів США. В ході дослідження порів-
нювалися «твіти» з використанням бази з 10 тисяч 
слів, які мали як позитивні, так і негативні смис-
лові відтінки. Так, до числа позитивних ставилися 
слова: «новий», «супер», «добре», «щасливий», 
«любов» і інші. А негативні емоції передавалися 
словами: «ніколи», «ні», «божевільний», «не хочу», 
«не можу», «не люблю».
Дослідження показало, що пости користувачів, 
які перебували далеко від дому, виглядали більш 
доброзичливими і позитивними в порівнянні з 
повідомленнями людей, які перебували в рідному 
місті – офісі або вдома. Виходить, що від ступеня 
віддаленості людини від рідного дому залежить 
її емоційний стан.

ЦІКАВІ ЦІКАВІ 
ПРАВИЛА ПРАВИЛА етикетуетикету

Ділова по-
рада тижня

Настрій 
залежить
від ступеня 
віддаленості 
від рідної 
оселі

O

Е

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

ДОВЕДЕНО…ДОВЕДЕНО…

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

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

вати або навпаки, недооцінювати себе. 
Здавалося б, нічого страшного в цьому 
немає, але нерідко, подібне упереджене 
ставлення до «себе коханих» може зігра-
ти з нами злий жарт при спробі влашту-
ватися на відповідну або навіть гаряче 
бажану роботу.
Приходячи на співбесіду, як правило, по-
шукач прагне вразити інтерв'юера стан-
дартним набором своїх професійних яко-
стей, цілком забуваючи, що перед ним 
сидить така ж людина, яка в першу чергу 
прагне розгледіти ідеальне співвідно-
шення професійних і особистих якостей 
у кандидата.
Професіонали світового рекрутингу, від-
мінно розбираються в психології як кдро-
виків, так і по шукачів. І рекомендують 
спершу розібратися в собі, відшукавши 
в своєму характері якості, здатні швид-
ше вразити потенційного роботодавця 
і наблизити момент прийому на бажану 
посаду.
Звичайно, від нас роботодавцю, в першу 
чергу необхідні наші навички. Адже саме 
вони формують наш професіоналізм і до-
зволяють оцінити нас як фахівців своєї 
справи.
Людина, на думку психологів, володіє 
трьома видами навичок, які супроводжу-
ють її у свідомому житті. В основному, ці 
навички можна розділити на такі види:

вроджені,
набуті навички і здібності,
спеціалізовані або професійні 
якості.

Давайте розберемося в цих «трьох ки-
тах», які формують нашу професійну сто-
рону особистості.
Зрозуміло, що вроджені якості і навички, 
є нашою невід'ємною частиною характе-
ру. Наприклад, відповідальність. Хтось 
скаже, що це якість цілком можна і вихо-
вати в собі, проте, повірте, «насильство» 
над своєю натурою, рано чи пізно дасть 

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

Олександр Мавлідінов

сі ми – особистості. Ну, у крайньому ви-
падку, такими намагаємося здаватися. 

Можливо, це і правильно, прагнути виділя-
тися з натовпу, незважаючи, часом, на дум-
ку цього самого натовпу. Отже, якщо ви здо-
ровий кар'єрист – ніколи не «приміряйте» на 
себе наступні образи.

ОДИН В ПОЛІ ВОЇН, «ГОРДИЙ ОРЕЛ» І 
«СКРОМНЯГА»
Ви багато зробили для компанії, а цього ніхто не 
помітив. Часто зустрічається ситуація, особливо, 
якщо ви, звичайнісінький клерк або менеджер. 
Образа розриває вам серце і бажання кинути все і 
піти, плавно переростає в замкнуту автентичність.
Стоп! Таким ставленням до справи, ви нічого не 
поправите. Гірше того, така образливість під-
штовхне до недбальства в роботі в майбутньому, 
і як наслідок втрата роботи взагалі.
Заспокойтеся і подумайте, що ви зробили для 
того, щоб про ваші «перемоги» дізналося керівни-
цтво? Можливо, і нічого. Отже, варто переглянути 
всі свої поняття про скромність і виходити з тіні. 
Як? Підкаже ситуація. Одне можна сказати точ-
но: очікування похвали і звернення уваги на свою 
персону, нічого не вирішать. У великих компаніях, 
тихі і скромні «генії» можуть роками залишатися на 
другому плані, особливо на тлі нічого не значущих, 
але активних «вискочок». 

«ПЛАКСА»
Як би не було важко в побуті, а можливо, і в ро-
боті, компанія все одно не повинна асоціюватися 
у вас з особистим психологом. Ні в якому разі не 
нарікайте ні на що. Сучасний світ бізнесу, повний 
конкуренції і суворих правил, швидше позбудеть-
ся вас, ніж «зрозуміє і допоможе». Запам'ятайте, 
ні вашої компанії, ні вашим колегам, по-людськи, 
просто немає ніякого діла до всіх ваших побутових 
турбот і проблем. А таке «ниття» швидше змусить 
засумніватися і в вашій професійній компетенції, 
в тому числі. Вам це потрібно? 

«НОВЕ – ДОБРЕ ЗАБУТЕ СТАРЕ»
Якщо справа стосується бізнесу і кар'єри, то таке 
ставлення прихильників «класики», звичайно, не 
допустимо. Як би вам не було зручно і спокій-
но вирішувати поточні питання «по-старому», 
пам'ятайте: і світ, і бізнес на місці не стоять. Тут 
нове – це завжди нове. Тим більше, якщо так вва-
жає ваш шеф. Цілком можливо, що ігнорування 
його розпоряджень в застосуванні «новизни» 
в веденні справ компанії, будуть розцінені, як 
«закостенілість» і відсутність гнучкості. Повірте, 
такого співробітника ніхто не захоче «просувати», 
зваливши на нього всю ту рутинну роботу, яка не 
вимагає застосування ніяких нововведень.

Ну, і останнє, завжди слід пам'ятати, що ніколи 
не потрібно давати порожніх обіцянок, а тим біль-
ше говорити неправду. Ось, загалом, і все. А інші 
«індивідуальні риси» вашій кар'єрі тільки допо-
можуть. Навіть оригінальність вашого наряду... 
якщо, звичайно, він в рамках дрес-коду компанії.

Александр МАВЛИДИНОВ

«Індивіду-
альність»,  
що вбиває 
кар'єру
В

Ц

шукає особистістьшукає особистість

РОБОТАРОБОТА  
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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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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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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ23.11.2020

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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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №46 (1223)

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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ТЕЛЕПРОГРАМА   23 ЛИСТОПАДА - 29 ЛИСТОПАДА

ПОНЕДIЛОК, 23 ЛИСТОПАДА
4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Громадянська оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.40 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: 

Сходження воїна». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: 

Сходження воїна». (16+).
14.10 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 

Книга мертвих». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 

Книга мертвих». (16+).
16.55 Х/ф «Велика стiна». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Коммандос». (16+).
21.10 Факти. Вечiр.
21.30 Х/ф «Коммандос». (16+).
22.15 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Жанна д`Арк». (16+).

2.50 Я зняв!
ВIВТОРОК, 24 ЛИСТОПАДА

4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: 

Книга душ». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: 

Книга душ». (16+).
13.20 Т/с «Пес». (16+).
15.30 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Козаки. Абсолютно 

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
23.10 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна 

помста». (16+).
0.55 Анти-зомбi.

СЕРЕДА, 25 ЛИСТОПАДА
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Громадянська оборона.
11.45 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
15.30 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Козаки. Абсолютно 

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
23.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У 

пошуках влади». (16+).
1.25 Громадянська оборона.

ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!

4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.55 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
15.30 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
15.45 Факти. День.
16.20 Т/с «Козаки. Абсолютно 

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Анти-зомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
23.15 Х/ф «Людина з залiзними 

кулаками». (16+).
1.00 Секретний фронт.
П`ЯТНИЦЯ, 27 ЛИСТОПАДА

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.

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

з К. Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.05 «На трьох». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 3».
15.15 Дизель-шоу. (12+).
15.45 Факти. День.
16.15 Дизель-шоу. (12+).
17.05 «На трьох». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.10 Дизель-шоу. (12+).
23.05 «На трьох 8». (16+).
23.40 Факти.
0.10 Х/ф «Межа». (16+).
2.20 Секретний фронт.

СУБОТА, 28 ЛИСТОПАДА
4.20 Скарб нацiї.
4.40 Факти.
5.05 Анти-зомбi.
5.50 Теорiя змови.
6.45 Секретний фронт.
8.20 Теорiя змови.
9.20 Громадянська оборона.
10.10 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес». (16+).
14.25 Х/ф «Коммандос». (16+).

16.40 Х/ф «Термiнатор 
4: Нехай прийде 
спаситель!» (16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Термiнатор: 

Фатум». (16+).
21.35 Х/ф «Термiнатор 3: Пов-

стання машин». (16+).
23.40 Х/ф «Судний день». (16+).
1.45 Анти-зомбi.

НЕДIЛЯ, 29 ЛИСТОПАДА
4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Факти.
5.30 Анти-зомбi.
6.20 Громадянська оборона.
7.15 Бiльше нiж правда.
8.10 Анти-зомбi.
9.05 Секретний фронт.
10.00 Громадянська оборона.
11.00 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес». (16+).
14.15 Х/ф «Термiнатор 3: Пов-

стання машин». (16+).
16.20 Х/ф «Термiнатор: 

Фатум». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «План втечi». (16+).
23.35 Х/ф «План втечi 2». (16+).
1.20 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне 

вбивство». (16+).
2.50 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 23 ЛИСТОПАДА
3.30 Х/ф «Вам i не снилося».
4.55 «Телемагазин».
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».
9.40 «Стосується кожного».
10.40 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
15.50 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «Тягар iстини». (12+).
2.30 Х/ф «Я люблю». (16+).

ВIВТОРОК, 24 ЛИСТОПАДА

3.25 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
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».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «Тягар iстини». (12+).
2.25 Х/ф «Не було б щастя».

СЕРЕДА, 25 ЛИСТОПАДА
3.25 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
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».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.10 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.00 «Острiв Фiделя».
0.10 Т/с «Тягар iстини». (12+).
2.00 Х/ф «Опiвнiчне 

сонце». (16+).
ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА

3.25 «Стосується кожного».
4.50 «Телемагазин».
5.20 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».

7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.10 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «Тягар iстини». (12+).
1.50 Х/ф «Ти не ти». (16+).
П`ЯТНИЦЯ, 27 ЛИСТОПАДА

3.25 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
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».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
23.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.55 «Речдок».
1.50 «Стосується кожного».
3.20 «Чекай на мене. Україна».

СУБОТА, 28 ЛИСТОПАДА
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Орел i решка. Шопiнг».
5.50 «Слово Предстоятеля».
6.00 Х/ф «Невiдправле-

ний лист».
8.00 «Шiсть соток».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Калина червона».
13.30 Х/ф «Не можу сказати 

«прощай».
15.15 Т/с «Я подарую тобi 

свiтанок», 1-4 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Концерт «Мiсце  

зустрiчi».
22.10 Х/ф «Любов прихо-

дить не одна».
0.05 Х/ф «Все можливо».
2.10 Х/ф «Про нього». (16+).
3.20 Подробицi.

НЕДIЛЯ, 29 ЛИСТОПАДА
3.50 «Орел i решка. Шопiнг».
5.00 «Телемагазин».
5.05 «Україна вражає».
5.45 Х/ф «Шляхетний 

венецiанець».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
16.50 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
21.30 Х/ф «Максим 

Перепелиця».
23.25 Х/ф «Ти - менi, я - тобi».
1.10 «Речдок».
3.35 Х/ф «Максим  

Перепелиця».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!



НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ23.11.2020

ПОНЕДIЛОК, 23 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi. 
14.45 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного злочину. 
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 1 i 2 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Референт», 

1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Референт». (12+).
3.40 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi. 

ВIВТОРОК, 24 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi. 
14.45 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 3 i 4 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 Контролер.
0.00 Т/с «Свiй чужий син», 1 i 2 с.
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Свiй чужий син».
3.50 Сьогоднi.
4.10 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi. 

СЕРЕДА, 25 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi. 
14.45 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного злочину. 
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 5 i 6 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Опiкун», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Опiкун». (12+).
3.40 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi. 

ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.

7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедли-

востi. (12+).
14.45 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 7 i 8 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка».
1.30 Телемагазин.
2.00 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка».
2.30 Реальна мiстика.
П`ЯТНИЦЯ, 27 ЛИСТОПАДА

6.30 Ранок з Україною.

7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Т/с «Виклик». (12+).
13.20 Т/с «Розмiнна монета», 

1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Розмiнна 

монета». (12+).
18.00 Гучна справа.
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 

Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Невипадковi 

зустрiчi», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Невипадковi 

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

СУБОТА, 28 ЛИСТОПАДА
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
9.00 Т/с «Дитина на мiльйон».
13.00 Т/с «Пiдкидьок».

15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Пiдкидьок».
17.00 Т/с «Тiнь минулого», 

1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Тiнь минулого». (12+).
23.00 Х/ф «Цiна правди». (16+).
1.35 Телемагазин.
2.05 Х/ф «Ромашка, Кактус, 

Маргаритка».
3.35 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 29 ЛИСТОПАДА
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.00 Т/с «Мавки». (16+).
16.45 Т/с «Шукаю тебе», 1 i 2 с.
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Шукаю тебе». (12+).
23.15 Т/с «Дружина по 

обмiну», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Дружина по 

обмiну». (12+).
3.20 Агенти справедли-

востi. (12+).

ПОНЕДIЛОК, 23 ЛИСТОПАДА
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7.30 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.15 Т/с «Колiр пристрастi».
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр пристрастi».

23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
0.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
2.55 Найкраще на ТБ.

ВIВТОРОК, 24 ЛИСТОПАДА
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.05 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15 Т/с «Колiр пристрастi».
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр пристрастi».

23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
0.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
СЕРЕДА, 25 ЛИСТОПАДА

4.45 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6.30 Т/с «Комiсар Рекс».
9.25 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.00 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.06 СуперМама.
19.06 Про що мовчать 

жiнки. (16+).
20.15 Т/с «Колiр пристрастi».
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр пристрастi».

23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
0.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА

4.50 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6.25 Т/с «Комiсар Рекс».
9.20 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.00 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15 Т/с «Колiр пристрастi».
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

0.55 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).

П`ЯТНИЦЯ, 27 ЛИСТОПАДА
5.20 Т/с «Коли ми вдома».
6.10 Холостячка Ксенiя 

Мiшина. (12+).
10.10 Як вийти замiж. (16+).
11.15 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
19.00 Холостячка Ксенiя 

Мiшина. (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Холостячка Ксенiя 

Мiшина. (12+).
23.50 Як вийти замiж. (16+).
0.55 Про що мовчать жiнки. 

СУБОТА, 28 ЛИСТОПАДА
5.20 Х/ф «Екiпаж».
7.50 Неймовiрна прав-

да про зiрок.
10.50 Т/с «Колiр пристрастi».
19.00 МастерШеф. (12+).
22.45 Я соромлюсь свого тiла.
0.45 Х/ф «А ось i Поллi».

НЕДIЛЯ, 29 ЛИСТОПАДА
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.45 Х/ф «Золоте теля».
9.00 МастерШеф. (12+).
12.45 Хата на тата. (12+).
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
21.10 Я соромлюсь свого тiла.
23.15 Детектор брехнi. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 23 ЛИСТОПАДА
5.00 «ТСН-Тиждень».
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».
12.00 «ТСН».
12.20 «Життя вiдомих людей».
13.10 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.20 «Мiняю жiнку».
15.25 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 Т/с «Сидоренки-Си-

доренки 2».

22.45 «Грошi».
0.00 «Дубiнiзми».
0.20 «Танцi з зiрками».
3.20 «ТСН».
4.50 «Життя вiдомих людей».

ВIВТОРОК, 24 ЛИСТОПАДА
5.30 «Життя вiдомих людей».
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».
11.25 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.15 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 Т/с «Сидоренки-Си-

доренки 2».
23.45 Комедiя «Любов зла».
1.55 «Грошi».
2.55 «ТСН».
3.55 Життя вiдомих людей.

СЕРЕДА, 25 ЛИСТОПАДА
5.30 «Життя вiдомих людей».
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».
11.35 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.15 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Свати 6».
21.45 Т/с «Сидоренки-Си-

доренки 2».
22.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0.55 «Свiт навиворiт».
4.00 «ТСН».

ЧЕТВЕР, 26 ЛИСТОПАДА
5.30 «Життя вiдомих людей».
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».
11.25 «Одруження наослiп».
12.00 «ТСН».
12.20 «Одруження наослiп».
13.15 «Одруження наослiп».
14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30, 4.00 «ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати 6».

21.45 «Право на владу».
0.45 «Українськi сенсацiї».
П`ЯТНИЦЯ, 27 ЛИСТОПАДА

5.30 «Життя вiдомих людей».
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».
12.00 «ТСН».
12.20 «Життя вiдомих людей».
14.00 «ТСН».
14.20 «Життя вiдомих людей».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
0.00 Х/ф «Мерзенна вiсiмка».
3.10 «ТСН».
3.30 Свiт навиворiт.

СУБОТА, 28 ЛИСТОПАДА
6.00 «Свiт навиворiт».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00, 20.15 Детектив «Ми-

шоловка для кота».
19.30 «ТСН».
23.20 Драма «Заборонений».
1.40 Драма «Моя бабуся 

Фаннi Каплан».
3.25 Х/ф «Мерзенна вiсiмка».

НЕДIЛЯ, 29 ЛИСТОПАДА
6.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.25 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
11.45 «Свiт навиворiт 11:  

Китай».
12.45 Т/с «Свати 6».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.20 Концерт Наталiї 

Могилевської.
1.45 «Свiт навиворiт».
4.50 «ТСН-Тиждень».

За матеріалами інтернет-видань

НОВИНКИ КІНО. У ЧУЖІЙ ШКУРІ
«У чужій шкурі» - другий фільм сина Девіда Кроненберга, який з усіх боків виглядає як новий, хоча і дуже скромний фільм самого 
Девіда Кроненберга. На цей раз - про психічно нестабільного кілера, яка через імпланти захоплює контроль над людьми, щоб усувати 
їх, не викликаючи підозр. Нагадує одночасно «Початок» і «Бути Джоном Малковичем», але концептом простіше і прозоріше їх обох.
У Брендона Кроненберга ті ж кінематографічні смаки, що у батька. Він захоплено створює холодну і тривожну атмосферу, одночасно 
не менше захоплено і провокаційно зображуючи насильство і якісь відразливі елементи біомеханічної фантастики. Сюжет обмежується 
масштабом розповіді, де спочатку вже дезорієнтований головний герой, якого неможливо співчувати, проходить через пекельний тріп, 
щоб безповоротно змінитися. Тільки старший Кроненберг завжди вписував в свої роботи соціальний підтекст, намагався створити 
якусь сатиру на свій час, а молодший явно займається публічною рефлексією власних тарганів. Вимовляється, що іноді сам не свій. 
Розмірковує, як позбутися від внутрішньої тривоги.
Але як у батька, його кіно теж потрібно пережити. Тут багато своїх поворотів, але вони не так важливі, як саме занурення в розгу-
блене, дуже самотнє і безнадійна депресивний стан, з якого головний герой вибирається через вбивство всього того, що робило його 
людиною. Такий парадокс. І це теж батьківський прийом - змушувати героя втрачати людського обличчя, що б це не означало. Але, 
знову ж таки, історії старшого Кроненберга часто зараховувалися як соціальна сатира, а історія молодшого - це дуже погані ліки від 
депресії, яке зажене в неї ще глибше. Правда, зробить це високохудожньо: навіть незважаючи на скромний бюджет, багато кадри - 
чисте мистецтво фотографії. Це єдина безперечна річ, яку можна сказати про картину.

ТЕЛЕПРОГРАМА  23 ЛИСТОПАДА - 29 ЛИСТОПАДА



РОЗМІЩУЙ  БЕЗКОШТОВНО  РЕЗЮМЕ  НА  WWW.JOBS .UA

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ПРОПОНУЮ РОБОТУ №46 (1223)

«ТОМ І ДЖЕРІ» НАРОБИЛИ 
ШУМУ В ГОТЕЛІ: ВИЙШОВ 
ТРЕЙЛЕР НОВОГО ФІЛЬМУ

Це вже не мультиплікаційний фільм, а повнометражний, з використанням CGI.
Студія Warner Bros. показала дебютний трейлер повнометражного фільму «Том і Джер-
рі». Це суміш анімації і гри живих акторів. Самих персонажів Тома і Джеррі відтворили 
за допомогою CGI.
Режисером фільму став Тім Сторі («Фантастична четвірка», «Шафт»). У картині знімалися 
Хлоя Грейс Морец, Майкл Пенья, Кен Джонг, Роб Ділейні та інші актори.

Співробітниця престижного 
готелю Кайла намагається 
видворити мишеня Джері, 
який ризикує зіпсувати май-
бутнє весілля. За цим всім 
пильно стежить суворий 
містер Терренс – керую-
чий готелю. Коли дівчина 
розуміє, що одній їй не 
впоратися, вона кличе на 
допомогу вуличного кота 
Тома.
Реліз був запланований на 
квітень 2021 року, але по-
тім його перенесли на гру-
день 2020. Зараз в трей-
лері немає дати прем’єри.

ДЖОРДЖ КЛУНІ ЗІЗНАВСЯ, ЯК 
ДРУЖИНА АМАЛЬ ЗМІНИЛА ЙОГО 

ЖИТТЯ: «ДУМАВ, НІКОЛИ НЕ 
ОДРУЖУСЯ»

Зараз Джордж Клуні люблячий батько і зразковий сім’янин. Але так було не завжди. 
У всі часи за серце голлівудського красеня дівчата боролися натовпами, та й зараз 
не проти, але аж надто його шлюб з коханою Амаль ідеальний. Нещодавно актор 
отримав титул «Людина року» за версією журналу GQ, а тепер в інтерв’ю виданню 
розповів, як друга половинка змінила його життя.
Чоловік зазначив, що думка про шлюб і дітей у нього навіть не з’являлася до зу-
стрічі з дружиною. Він був переконаний, що ніколи не одружиться і не матиме дітей 
(всі вони так кажуть). Але вже у 2014-му він одружився з Амаль, а в червні 2017-го 
Джордж вперше став 
батьком і зірвав 
джекпот, оскільки сім’я 
поповнилася подвійно. 
Тепер подружжя Клуні 
виховує близнюків Еллу 
й Олександру.
Я думав: «Я ніколи 
не одружуся, у мене 
не буде дітей. Я буду 
спокійно працювати, 
у мене є хороші друзі, 
моє життя наповнене і 
прекрасне». Але я зро-
зумів, що життя було 
насправді пустим і не-
повноцінним, поки я не 
зустрів Амаль», – поді-
лився актор.

²ÑÒÎÐ²¯ Ç²ÐÎÊ

Джерело: glamurchik.tochka.net

СЕРГІЙ БАБКІН З 
ДОЧКОЮ ВИПУСТИВ 
ДУШЕВНИЙ ОСІННІЙ 

КЛІП
14 листопада, український співак Сергій 
Бабкін випустив кліп на пісню Because you 
love разом зі своєю 10-річною дочкою.
Зворушливе відео співак презентував на 
youtube. У кліпі Сергій Бабкін з дочкою 
Васелиною гуляють в осінньому парку.
Пісня Because you love написана англій-
ською мовою. За словами Сергія, це йо-
го перше англомовне творіння, а надих-
нула на створення пісні його донька.
«Це особлива прем’єра для мене. Пер-
ша англомовна пісня за все моє вісім-
надцятирічне творче життя. Ідея написан-
ня пісні належить моїй дочці – Васелині 
Бабкіній. Саме вона надихнула мене. 
Складали разом. Вперше в моєму соль-
ному авторському потоці я був не один. 
Зі мною була моя Дочка! Спасибі, Доро-
га, що вмовила мене на такий душевний 
і сміливий крок. Знаю, що ця пісня не за-
лишить байдужим нікого, хто був знайо-
мий з нами ДО і познайомиться з нами 
ПІСЛЯ...», – написав Сергій Бабкін.

«ХАЙ ГОВОРЯТЬ» 
З МЕРІЛ СТРІП: 

З’ЯВИВСЯ ТРЕЙЛЕР 
НОВОЇ КОМЕДІЇ 

СОДЕРБЕРГА
Це історія про немолоду письменницю, 
яка відправляється в морський круїз і по-
трапляє у вир пригод.
Улюблениця режисера Стівена Содер-
берга Меріл Стріп, котрій виповнилось 
71, зіграє в його новому фільмі «Пусть 
говорять» (Let Them All Talk). Трейлер ко-
медії вже показав глядачам HBO Max.
За сюжетом, письменниця Еліс виру-
шає в морський круїз зі своїми подру-
гами, щоб трохи повеселитися й зала-
тати старі рани. Але її племінник руйнує 
їх поїздку. Він виявляється пов’язаним з 
її літературним агентом, яка чекає обі-
цяний рукопис.
Сценаристом виступила Дебора Айзен-
берг, а композитором – Томас Ньюман. 
У фільмі також зіграли Джемма Чан, 
Кендіс Берген, Лукас Хеджес і Даян Віст.



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

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ23.11.2020

Ви рішучі?Ви рішучі?

А тепер підіб’ємо підсумокА тепер підіб’ємо підсумок
Якщо відповіді складаються в основному Якщо відповіді складаються в основному 
з варіантів А і Дз варіантів А і Д, то ви не особливо рішучі, , то ви не особливо рішучі, 
але вас не можна назвати і боязким. Дієте не але вас не можна назвати і боязким. Дієте не 
завжди активно і швидко, але лише тому, що завжди активно і швидко, але лише тому, що 
вважаєте, що справа того не варта. Притому, вважаєте, що справа того не варта. Притому, 
що вам подобаються відважні, часто виправ-що вам подобаються відважні, часто виправ-
довуєте і нерішучих, мовляв, їх боязкість – довуєте і нерішучих, мовляв, їх боязкість – 
результат не страху, а обачності. Зізнайтеся результат не страху, а обачності. Зізнайтеся 
чесно, ви не раз хотіли б опинитися на місці чесно, ви не раз хотіли б опинитися на місці 
сміливих і відчайдушних героїв книг і фільмів.сміливих і відчайдушних героїв книг і фільмів.
Якщо вибрали головним чином варіанти Якщо вибрали головним чином варіанти 
Б і ЕБ і Е, ви, без сумніву, рішучі. Навіть незва-, ви, без сумніву, рішучі. Навіть незва-

жаючи на те, що часто нехтуєте речами, які жаючи на те, що часто нехтуєте речами, які 
вважаєте дрібними і незначними, вас ціну-вважаєте дрібними і незначними, вас ціну-
ють як самодостатню і цікаву особистість. ють як самодостатню і цікаву особистість. 
Якщо ви не позбавлені ще й почуття від-Якщо ви не позбавлені ще й почуття від-
повідальності, вам цілком можна доручати повідальності, вам цілком можна доручати 
складні завдання.складні завдання.
Якщо всі відповіді відносяться до В і ГЯкщо всі відповіді відносяться до В і Г, то , то 
ви боїтеся не тільки приймати рішення, але ви боїтеся не тільки приймати рішення, але 
навіть думати про них, боячись подій, що навіть думати про них, боячись подій, що 
наближаються... Ваш психологічний стан не наближаються... Ваш психологічний стан не 
можна назвати стабільним і благополучним, можна назвати стабільним і благополучним, 
тому частіше настроюєтеся на критику, ніж на тому частіше настроюєтеся на критику, ніж на 
похвалу.похвалу.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

Як досягати успіху: 
уроки Білла Гейтса
Переглянувши біографію комп’ютерно-
го генія, експерти написали своєрідне 
керівництво до того, як варто добивати-
ся успіху в житті.
Слідувати своєму захопленню з ди-
тинства. Виявляється, якщо ви тягнете-
ся до чогось з ранніх років, то, швидше за 
все, саме це заняття може в майбутньо-
му принести вам гроші. Так, Білл Гейтс 
написав свою першу комп’ютерну про-
граму ще у віці 13 років.
Зрозуміти якомога раніше, чим хо-
чеш займатися по життю. Просто без-
думна офісна робота не принесе вам ні 
задоволення, ні, тим більше, значного 
статку. Гейтс зумів заснувати власну ком-
панію з виробництва програмного забез-
печення для персональних комп’ютерів, 
незважаючи на досить ранній вік (йому 
тільки виповнилося 19).
Не боятися порушувати правила і 
«плисти проти течії». Поступивши до 
Гарвардського університету, Гейтс зро-
зумів, що просиджування штанів на лек-
ціях і семінарах не для нього. У віці 20 
років він вже створив компанію Microsoft, 
яка пізніше побила всі рекорди прибутко-
вості підприємств і буквально здійснила 
переворот в комп’ютерній сфері. Прав-
да, експерти застерігають від необдума-
них рішень. Будувати бізнес можна лише 
володіючи певними знаннями – так що 
кидати університет дозволено лише тим, 
хто, як і Гейтс, на роки випереджає в ро-
звитку своїх однолітків.
Брати на роботу своїх друзів. Саме за 
таким принципом Гейтс проводив підбір 
кадрів для щойно створеної фірми. По-
ла Аллена, співзасновника компанії, Гей-
тс зустрів ще в 13 років, а Стіва Балме-
ра – в студентські роки. Перші співробіт-
ники Білла Гейтса були його друзі – вони 
пройшли з ним весь довгий шлях до успі-
ху. Їх відданість і самовіддана робота за-
ради успіху компанії принесла Гейтсу, та 
їм теж, мільярди. Молоді фахівці, зао-
хочувані, керівництвом, винаходили все 
нові і нові девайси, без яких ми зараз не 
можемо уявити своє життя.

Наскільки ви непохитні і сповнені твердості при вирішенні 
життєво важливих ситуацій? Адже нерішучість призводить до 
серйозних ускладнень і проблем. Хочете дізнатися, чи рішучі ви? 
Із запропонованих варіантів відповідей на питання – А, Б, В, Г, 
Д, Е – виберіть одну.
1. Що рухає нами в житті?
А) цікавість;
Б) бажання;
В) обставини.
2. Чому деякі змінюють роботу частіше 
за інших?
Г) їх звільняють;
Д) в пошуках великих заробітків;
Е) шукає справу до душі.
3. При виникненні неприємностей:
А) відкладаєте рішення до останнього;
Б) визначаєте ступінь своєї провини;
В) не хочете навіть думати про те, що трапи-
лося.
4. Якщо не встигли зробити роботу:
Е) заявляєте про це завчасно;
Г) з острахом чекаєте, коли поцікавляться 
результатами;
Д) ґрунтовно готуєтеся до пояснення.
5. Досягнувши поставленої мети, відчу-
ваєте:
В) відчуття полегшення;
Б) бурхливу радість;
А) це залежить від значимості мети.
6. Що порекомендували б вкрай со-
ром’язливій людині?

Г) уникати ситуацій, що вимагають швидких 
рішень;
Е) звернутися до психолога;
Д) частіше спілкуватися з тими, хто не з бо-
язкого десятка.
7. Як вчините в конфліктній ситуації?
Б) спробуєте переговорити з опонентом;
А) письмово поясните;
В) у вирішенні конфлікту звертатиметеся до 
послуг посередника.
8. Якого роду страх виникає після допу-
щеної помилки?
Д) непередбачених змін;
Г) непокоїтися через можливі наслідки і по-
карання;
Е) боязнь втратити обличчя.
9. Коли з кимось розмовляєте, то:
А) час від часу відводите погляд;
Б) дивитеся прямо в очі співрозмовнику;
В) відводите погляд, навіть коли до вас звер-
таються.
10. При важливій розмові:
Е) залишаєтеся спокійні;
Д) періодично вставляєте нічого не значущі 
слова;
Г) хвилюючись, повторюєтесь.



ГОРОСКОПГОРОСКОП
ОВЕН (21 березня – 20 квітня) 
Середина тижня – час вдалий для 
поїздок і контактів. Але перш ніж 
викладатися на роботі, постарайтеся 

правильно спланувати свій розпорядок дня, 
приділіть увагу власному здоров’ю. Порядок в 
справах позитивно позначиться на вашому са-
мопочутті, сприятиме енергетичному підйому.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 21 травня) 
Для Тельців на цьому тижні найголов-
ніше – повірити в свої сили і таланти. 

Ви здатні на щось більш значуще в порівнян-
ні з тим, чим вам доводилося досі займатися. 
Якщо ви довгий час хотіли взятися за новий 
проект, але не вистачало рішучості, то Зараз 
сприятливий момент для подібних починань.

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 червня) 
Проявіть турботу про близьких лю-
дей, візьміть на себе тягар домашніх 
обов’язків з прибирання або забезпе-

чення сім’ї усім необхідним. Доводьте до кін-
ця розпочаті справи. Якщо побутові питання 
вдасться швидко вирішити, можна провести 
вільний час на самоті або запросити гостей.

РАК (22 червня – 22 липня) 
Сильною стороною типових Раків 
цього тижня стане вміння знаходити 

оптимальні рішення в найскрутніших ситу-
аціях. На цьому тижні у вас з’явиться мож-
ливість значно розширити свої ділові зв’язки, 
а також використовувати їх для врегулюван-
ня найрізноманітніших питань.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня) 
На цьому тижні вдасться домогти-
ся позитивних зрушень в кар’єрі. 

Відносини з начальством складаються кон-
структивні. Вашу роботу, швидше за все, 
помітять і оцінять по достоїнству. Оцінка 
буде виражена як у моральній, так і в ма-
теріальній формі.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня) 
Представники цього знака можуть 
значно розширити сферу своєї діяль-

ності і зміцнити авторитет в професійних ко-
лах. Зростає роль ділових зв’язків. Якщо у вас 
є свій бізнес, то можна робити кроки по його 
розширенню, але все добре продумати.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня) 
Ретельно обмірковуйте пропози-
ції і будьте послідовні у своїх діях. 

Настає хороший період для вдосконалення 
професійних і ділових якостей. В цей період 
можна розраховувати на підтримку з боку 
впливових покровителів.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 
листопада) 
Ключ до успіху зараз багато в чому 
залежить від того, наскільки успішно 

йтимуть справи у тих людей, з ким ви взає-
модієте по роботі. Якщо це клієнти або по-
купці, то приділіть максимум уваги задово-
ленню їх потреб. Якщо це ваші партнери по 
бізнесу, то постарайтеся узгодити їхні плани 
зі своїми.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада –  
21 грудня) 
Постарайтеся зробити свою роботу 

відповідно до свого професійного покликан-
ня. Якщо не подобається теперішня посада 
або ви перебуваєте в пошуках роботи, то в 
першій половині тижня зможете знайти під-
ходящу вакансію, яка буде відповідати вашо-
му статусу.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня) 
Традиційна робота перестане бути 
привабливою. Ви будете спрямовані 

до пошуку нових можливостей для реалізації 
своїх талантів. Можна брати участь в конкур-
сах, змаганнях, кастингах і будь-яких інших 
видах діяльності, в яких є елемент непередба-
чуваності і творчості.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 19 лютого) 
Відносини в родині в першій поло-
вині тижня складаються хороші. Не 

чекайте, коли вас попросять про допомогу, 
проявіть ініціативу. Такий підхід зміцнить 
стосунки в родині. Якщо на порядку денно-
му стоїть питання про спадщину, то він може 
бути благополучно вирішено на вашу користь.

РИБИ (20 лютого – 20 березня) 
Зараз від вас навряд чи будуть по-
трібні будь-які ініціативи. Навко-

лишні будуть схильні самі приходити до вас 
і висловлювати свої прохання чи пропозиції. 
Вам же залишиться лише уважно вислухову-
вати їх і виносити свій вердикт.

з 23 листопада по 29 листопада
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