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УВАГА!
ПИЛЬНУЙТЕ!

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

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8729 ВАКАНСІЙ
РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
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КУР’ЄРИ
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МЕНЕДЖМЕНТ •
МАРКЕТИНГ • РЕКЛАМА
Менеджери. Менеджери з реклами.
Менеджери з продажу. Маркетологи.
Рекламні агенти.

ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ
ГАЛУЗЕЙ
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МЕДИЦИНА •
ФАРМАЦЕВТИКА

15
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Візажисти. Майстри: з манікюру,
педикюру. Перукарі. Косметологи.
Фітнес-тренери. Масажисти.
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ПРАЦІВНИКИ
СКЛАДУ
Комірники. Пакувальники,
фасувальники. Карщики. Водії
штабелерів. Комплектувальники

Конструктори одягу. Кравці.
Майстри з пошиття одягу. Модельєри.
Розкрійники. Шевці
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ВАНТАЖНИКИ •
РІЗНОРОБИ

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

22

СФЕРА ПОСЛУГ

БУДІВНИЦТВО

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

КРАСА • ФІТНЕС •
МАСАЖ

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

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

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

Лікарі. Зубні техніки. Стоматологи.
Медичні сестри. Санітарки.
Провізори. Фармацевти.
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Столяри-верстатники. Маляри по
дереву. Майстри з перетягування
меблів. Різальники по дереву.
Монтажники-установники (по дереву).
Пилорамники. Складальники.

Фінансово-юридична справа:

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

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

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ

18

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
Асистенти директорів. Помічники
керівників. Офіс-менеджери.
Секретарі. Оператори ПК.
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Товарознавці. Експедитори.
Реалізатори. Мерчендайзери.
Супервайзери. Торгові представники.

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

ТОРГІВЛЯ

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

Метрдотелі. Швейцари. Покоївки.
Прасувальники. Плямовивідниці.
Консьєржі. Прибиральники. Двірники.
Домашній сервіс. Домробітниці.
Садівники. Гувернантки.
23

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

24

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

29

НАВЧАННЯ
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ
МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

34

ТЕЛЕПРОГРАМА

76
36
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Головний редактор Ососкова Н.В.
Автор ідеї Ковріна Уяник Н.О.
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Друк офсетний. Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ», 04073,
м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 81855.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 15 500 прим)
Читацька аудиторія 55 530
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації перереєстровано
на КВ №24537-14477ПР від 04.09.2020 р.

Опубліковані тексти зберігаються в редакції на бланках протягом 14 днів, після чого знищуються. Претензії щодо якості опублікованих текстів, а також термінів їхньої публікації
після знищення бланків не приймаються.За невихід Вашого рекламного оголошення (модульного, рядкового та ін.) у тижневику «Пропоную роботу» за вини редакції рекламодавець
має право на розміщення безкоштовного рекламного оголошення тим же обсягом у наступному номері видання. Редакція залишає за собою право не публікувати матеріали, у
тому числі рекламного змісту, якщо вони не відповідають інформаційній політиці видання і можуть негативно вплинути на його імідж. Редакція може не поділяти погляди авторів
публікацій. Відповідальність за достовірність інформації несуть автори публікацій. Редакція не несе відповідальності за якість послуг, що рекламуються, а також за неточність, недостовірність чи некоректність інформації щодо предмету реклами. За зміст рекламних оголошень відповідальність несуть рекламодавці. Редакція залишає за собою право корегувати
оголошення відповідно до чинного законодавства України. Згідно зі ст. 17 Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» роботодавцям забороняється в оголошеннях (рекламі) про вакансії пропонувати роботу лише жінкам або лише чоловікам, за винятком специфічної роботи, яка може виконуватися виключно особами
певної статі, висувати різні вимоги, даючи перевагу одній із статей...»
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1229)
ВОДІЙ КАТ. «Е» на ДАФ 105 Євро 5, європрицеп
штора. Робота по Україні. На постійну роботу потрібен підприємству. З/п 15% от фракта, база в Києві.
Працевлаштування офіційне. Тел. 067-230-9040.
ВОДІЙ НА «ГАЗЕЛЬ». Продукти харчування. Тел.
067-550-7788.
ВОДІЙ НА ГАЗ кат.»В, С, Е». Вантажні перевезення по Києву та Україні. З/п 13000-15000
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
«Видубичі», вул. Промислова, 1. Тел.: 067-3622698, 063-265-9337.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA
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ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
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ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
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КЕРІВНИКИ, БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ
ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1229)

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

КЕРІВНИКИ •
АДМІНІСТРАЦІЯ

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.
АКТУАЛЬНА РОБОТА! АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВИЙ ПОМІЧНИК. Прийом вхідних дзвінків.
Ведення ділових переговорів. Підбор персонала.

Кар’єрний зріст. Дружній колектив. Дохід 18500 грн
+ премія. Тел.: 067-780-1609, 097-321-4106.
АСИСТЕНТИ КЕРІВНИКА (КЕРІВНИКИ) потрібні в офіс в зв’язку з розширенням. Ведення
ділових переговорів, підбір, управління та організація роботи з персоналом. Відкриття нових
філіалів. Заробіток до 25000 грн. Тел. 095-5002388.

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

КУР’ЄРИ
КУР’ЄРИ для рознесення рекламних газет по поштовим скринькам м.Києва. Можна без ДР. З/п до 8000 грн.
Тел.: (044) 587-8779, 063-335-5751, 098-901-8180.

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

МЕНЕДЖМЕНТ •
МАРКЕТИНГ • РЕКЛАМА
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ Терміново! Робота! В
офіс і на виробництво. Місце роботи: Дарницька

(Ленінградська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063237-9525.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

18.01.2021

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

ФАХІВЦІ
РІЗНОМАНІТНИХ
ГАЛУЗЕЙ
ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Продукти харчування. Адреса: вул.Туполєва, 16. Тел. 067-5507788.
ДРУКАР в трафаретний цех. Офіційне
працевлаштування, гідна з/п, візьмемо на
навчання. Ст.м «Шулявська». Тел. 063-6786776.
ОПЕРАТОР 1С. З/п до 12000 грн. Опрацювання
первинної документації в 1С, набор накладних,
приймання та обробка замовлень від торгових точок. Можлива робота на дому. Проживання в р-ні
ст.м «Святошино», ст.м «Академмістечко» або в
прилеглих р-нах. Тел.: 096-437-5537, Олена, 098002-9465, Світлана.

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

МЕДИЦИНА • ФАРМАЦЕВТИКА
АСИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА запрошуємо в стоматологію в р-ні ст.м «Нивки». Інтернів не беремо.
Тел.: (044) 362-2022, 097-810-7770.
МЕДИЧНА СЕСТРА-АДМІНІСТРАТОР потрібна в
аптеку. Бажано до 50 років. Тел. (063) 601-8629.
ПРОВІЗОР потрібен в аптеку. Бажано до 50 років.
Тел. (063) 601-8629.

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

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

МЕДСЕСТРА із середньою медичною освітою.
Обов’язки: міряти температуру. Робота з 7.00 до
19.00 по змінах (1/1 або 2/2). Київський вітамінний
завод. Офіційне працевлаштування. Тел.: (044)
461-0336, 098-978-1267.
ФАРМАЦЕВТ потрібен в аптеку. Бажано до 50
років. Тел. (063) 601-8629.

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

ТОРГІВЛЯ
ЕКСПЕДИТОРА запрошує торгово-виробнича
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 6-денка. Наявність актуального військового квитка
обов’язкова. 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, 068165-7209.
КАСИРІВ запрошує на роботу мережа
АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість
дзвінків згідно тарифів вашого оператора).
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ПРОДАВЦІ • КАСИРИ
КАСИРИ/ПРОДАВЦI. Пiдробiток/робота. Швидкий розрахунок. Тел. 096-110-0320.
ПРОДАВЕЦЬ в мінімаркет. Масив Райдужний. Тел.
067-550-7788.
ПРОДАВЕЦЬ в продмагазин (продукти харчування). Голосіївський р-н. ГР: 2 тижні/2 тижні. З/п:
10000-12000 грн/2 тижні. Тел. 067-232-2653.

КАСИРИ-ПРОДАВЦІ потрібні в тютюнові кіоски.
ГР: 7.00-21.00, тиждень/тиждень. З/п 12600 грн
на місяць. Тел.: 050-358-2533, 050-385-0343, 096610-5919, 063-194-6000.
ПРОДАВЕЦЬ в торговий павільйон, пенсійного
віку, продукти харчування, 15 робочих днів. З/п
4000 грн. Тел.: 095-901-9020, 063-756-3806.
ПРОДАВЦІ КВІТІВ (ФЛОРИСТИ) терміново потрібні на роботу в р-ні ст.м «Майдан Незалежності».
Ставка 500 грн/зміна. ГР: денні або нічні зміни. Вік
бажано до 45 років. Умови оплати оговорюються за
телефоном. Тел. 097-642-4981.
ПРОДАВЕЦЬ-КАСИР в мінімаркет в центрі Києва.
З/п 12000 грн. ГР: тиждень/тиждень. Можливе надання житла. Тел.: 093-416-2327, 099-258-2797.
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. Район Борщагівки. З/п 900 грн/день.
Тел. 050-828-7334.

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

РЕСТОРАНИ •
КАФЕ • БАРИ

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ потрібні в тютюнові кіоски.
ГР: 7.00-21.00, тиждень/тиждень. З/п 12600 грн
на місяць. Тел.: 050-358-2533, 050-385-0343, 096610-5919, 063-194-6000.
ПРОДАВЦІ-КАСИРИ 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.

КОНДИТЕР в кондитерський цех. З/п висока.
Троєщина. Тел. 067-829-2837.
КУХАР на виробництво по виготовленню напівфабрикатів. Бажано тільки жінки до 50 років. Без
шкідливих звичок. З/п від 600 грн/зміну. м.Київ,
ст.м «Позняки». Тел.: 067-660-6080, 067-3270340.
КУХАРІВ запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR.
Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів
вашого оператора).
КУХАР-УНІВЕРСАЛ в їдальню. ГР: з 7.00 до
16.00, сб, нд - вихідні. Тел. 067-266-5052.
ТІСТОМІСИ на кондитерське підприємство. З/п від
20300 грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна».
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA
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ЛЕГКА
ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ
ТЕХНОЛОГ швейного виробництва. Терміново! Робота! В швейний цех. Місце роботи: Дарницька (Ленінградська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-237-9525.
ШВАЧКА на швейне виробництво. Терміново! Робота! В швейний цех. Місце роботи: Дарницька (Ленінградська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-237-9525.
ШВАЧКИ з пошиття спецодягу терміново потрібні
на постійну роботу в р-ні ст.м «Чернігівська». З/п
2 раза на місяць, своєчасна. Тел.: (050) 440-4250,
(067) 008-5680, 073-401-6270.
ШВАЧКУ запрошуємо в невеликий дружній колектив швейного цеху з пошиття домашнього
текстилю. Своєчасна та регулярна оплата, 1200018000 грн буде залежати від ваших здібностей та
швидкості. Тел.: 098-270-4994, 095-452-3464.
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МЕБЛЕВЕ
ВИРОБНИЦТВО
СТОЛЯР потрібен підприємству по збиванню і
ремонту піддонів. Баж. чоловік до 45 років, без
шкідливих звичок. З/п від 500 грн в день, відрядно-преміальна, виплата щотижня, по п’ятницях)
Робота в Києві: вул. Магнітогорська, 1-Е (р-н ст.м:
«Лісова», «Чернігівська»). Співбесіда: пн-пт, 9.0017.00. Тел. +38 (066) 740-9993.
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БУДІВНИЦТВО
МОНТАЖНИКИ вентильованого фасаду. Розцінки за за виконану роботу 450-550 грн за кв.м. Інструмент видаємо. Житлом забезпечуємо. З/п від
20000 грн. Тел.: 067-224-4543, Віталій, 050-6048915, Віталій, 099-700-9925, Едуард.

МОНТАЖНИКИ ПВХ КОНСТРУКЦІЙ Розцінки за виконану роботу 140-160 грн за кв.м. Розходниками та
інструментом забезпечуємо. Житло надаємо. Великий
об’єм роботи. З/п від 16000 грн. Тел.: 067-224-4543,
Віталій, 050-604-8915, Віталій, 099-700-9925, Едуард.

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

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п від 10000 грн. Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 067-4007340, Оксана.
ЕЛЕКТРИК. Вимоги: досвідчений електрик, баж.
віком від 25 до 45 років. Обов’язки: виконання різних задач по ремонту і обслуговуванню кіосків та
зупинкових комплексів. Умови роботи: робота по
всьому місту Києву, проїзд оплачується. З/п 14000
грн. Тел. 095-786-8193, Микола.
ЕЛЕКТРИК. ГР: 5/2, з 8.00 до 17.00. Офіційне працевлаштування. с. Петропавлівська Борщагівка.
Тел. 067-549-7670.
ЕЛЕКТРИК. З/п від 8500 грн/міс. Повна зайнятість.
Офіційно. Терміново! Оболонський р-н, Дарницький р-н, Солом’янський р-н, Голосіївський р-н,
Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063031-5245, Олена Олександрівна.
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ
(труби
під
тиском) на постійну роботу. З/п 25000 грн. Офіційне працевлаштування, соцпакет. Тел. 066696-8865.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК (збірка електрощитового
обладнання). ДР. З/п від 18000 грн. Тел.: 093-1087959, 067-134-9721.
ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ запрошує на роботу
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п
відрядно-преміальна. Холостякам - сприяння в
поселенні. Робота в м.Боярка, вул.Соборності,
36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-3868659.
ЗБИВАЛЬНИК-РЕМОНТНИК потрібен підприємству по збиванню і ремонту піддонів. Баж. чоловік
до 45 років, без шкідливих звичок. З/п від 500 грн
в день, відрядно-преміальна, виплата щотижня, по
п’ятницях. Робота в Києві: вул. Магнітогорська, 1-Е
(р-н ст.м: «Лісова», «Чернігівська»). Співбесіда: пнпт, 9.00-17.00. Тел. +38 (066) 740-9993.
ЗВАРЮВАЛЬНИК з ДР для робіт на наших об’єктах, без шкідливих звичок. З/п від 700-800 грн/
день. Тел. (093) 901-0539, Михайло, з 10.00 до
20.00.
КРОМКУВАЛЬНИК ПВХ-КРОМКИ потрібен на постійну роботу. ДР обов’язково. З/п від 15000-18500
грн. ГР: пн-пт, з 9.00-18.00. Ст.м «Почайна». Тел.
095-761-3438.
МАЙСТЕР по обробці штучного акрилового
каменя (Corian, Staron, Montelli, Tristone) і майстер по обробці штучного кварцевого каменя
(Vicostone, Caesarstone, Silestone, Hanstone).
ДР від 1 року, м.Вишневе (Київська обл.). З/п
від 25000 грн. Тел. 067-464-6395, Віталій.

МАЙСТЕР З РЕМОНТУ електроустаткування потрібен для роботи в Сервісному Центрі вул.Бориспільська, 9. З/п конкурентоспроможна, за підсумком співбесіди. Можлива повна або часткова
зайнятість. Тел. 067-604-5599, Антоніна.
ОПЕРАТОР-ГРАНУЛЯТОРНИК потрібен в цех на
виробництво п/е гранул. Оболонський р-н. Бажано
чоловіки з досвідом, можливе навчання. З/п від виробітку, від 12000 грн. Графік позмінно. Тел. (067)
560-6309, Олександр.
ОПЕРАТОРІВ ВЕРСТАТІВ З ПУ запрошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування.
З/п відрядно-преміальна. Холостякам – сприяння
в поселенні. Робота в м.Боярка, вул.Соборності,
36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-3868659.

СЛЮСАР-ГАЗОВЩИК 4 розр. в газове господарство. Навчання. Контроль загазованості, перевірка, чистка вентиляційних каналів. Режим: 5/2. Київ.
Офіційне оформлення, забезпечуємо інструментами, формою. Тел.: 067-230-0231, (044) 495-9444,
Олена.
СЛЮСАРІВ-СКЛАДАЛЬНИКІВ запрошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування.
З/п відрядно-преміальна. Холостякам – сприяння
в поселенні. Робота в м.Боярка, вул.Соборності,
36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-3868659.
СЛЮСАР-РЕМОНТНИК 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.

ОПЕРАТОР-МЕХАНІК промислового обладнання
на виробництво бакалійних виробів, налагодження.
З/п 15000 грн, з премією. ГР: пн-пт, з 9.00-18.00, по
трудовій. Тел. 067-507-9281.

СЛЮСАР-САНТЕХНІК аварійно-ремонтної бригади. 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.

ПОЛІРУВАЛЬНИКІВ 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.

СЛЮСАР-САНТЕХНІК в житловий комплекс в
Солом’янському р-ні. 5-денка. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет. Тел.: 044-248-2002,
067-219-4342,
050-419-2122,
067-409-0166,
e-mail: jeo@nest.com.ua

РІЗАЛЬНИК ДСП потрібен на постійну роботу. ДР
обов’язково. З/п від 12000-18000 грн. ГР: пн-пт, з
9.00 до 18.00. ст.м «Почайна». Тел. 095-761-3438.

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. Київський вітамінний завод. ГР: пн-пт. Офіційне працевлаштування. Тел.:
(044) 461-0336, 098-978-1267.

САНТЕХНІК у бізнес-центр. З/п 14000 грн. ГР: 5/2
(8 годин в день). Ст.м «Васильківська», тел. 095692-2434.

СЛЮСАРЯ-ЗБИРАЛЬНИКА алюмінієвих вікон
запрошує компанія ТОВ «Еліткон». ДР на виробництві алюмінієвих вікон обов’язковий. Оплата:
ставка + % за кв.м Тел.: 093-320-5659, (044) 2479217.

САНТЕХНІК. З/п від 8500 грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! Оболонський р-н,
Дарницький р-н, Солом’янський р-н, Голосіївський
р-н, Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел.
063-031-5245, Олена Олександрівна.
СКЛАДАЛЬНИКІВ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАС запрошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п відрядно-преміальна. Холостякам
- сприяння в поселенні. Робота в м. Боярка, вул.
Соборності, 36 (синя прохідна). Тел.: (044) 4063626, 050-386-8659.

ТОКАР-УНІВЕРСАЛ потрібен на виробництво
оснастки. Основні роботи по дюралі або н/ж.
Дружний молодий колектив, своєчасна та конкурентна з/п. Цех знаходиться на б-рі Лепсе,
8. Територія заводу «Меридіан». Тел. 063-6414519.

СЛЮСАР З РЕМОНТУ металообробного обладнання потрібен компанії ТОВ «СТЕЛС» в м. Київ. З/п
при співбесіді. Тел. 067-500-3148.
СЛЮСАР-АВАРІЙНИК 4-5 розр. в газову аварійну службу. Без корочок - навчання обов’язкове.
Ліквідація аварійних ситуацій. Режим: 2/2 з 8.00 до
20.00. Київ. Офіційне оформлення. Забезпечуємо
інструментами, формой. Житлом не забезпечуємо. Місце роботи: р-н ст.м «Деміївська». З/п від
9000-11000 грн. Тел.: 067-230-0231, 044-495-9444,
Олена.
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ОХОРОНЕЦЬ (бажано чоловік, охайний) на житловий
будинок по вул. Златоустівська, 16. ГР: 1/2 - з/п 5500
грн (з м. Києва та Київської області). Тел. 097-060-8846.
ОХОРОНЕЦЬ. З/п від 13000 грн. ГР: з 7.30
до 22.00. Офіційне працевлаштування. Чесна
оплата праці. Безкоштовне харчування. Ст.м
«Мінська». Тел. 050-312-3236.

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

ОХОРОННИК житлового комплекса. Тел. 095-4296986, Олег.
ОХОРОННИК в «МегаМаркет», вул. Антоновича,
50. Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий
одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п.
Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.
ОХОРОННИКИ охоронному підприємству. ГР: 1/2.
З/п: 900-1200 грн + харчування. ГР: 12 год. З/п: від
500 грн + харчування. ГР: 10/10, 15/15. З/п: від 500
грн/доба. ДР, бажано служба в армії. Житло. Тел.:
067-827-1321, (044) 200-0805, пн-пт, з 10.00 до 17.00.
ОХОРОННИКИ в магазини. Графіки: денні та добові. З/п від 8000 грн за половину місяця. Тел.: 097437-8825, 066-267-2610.
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ВОДІЇ
ВАКАНСІЇ ПРОВІДНИХ КОМПАНІЙ
вакансії провідних компаній в Інтернет на сайті www.Jobs.ua

ВОДІЇ В ТАКСІ на нові авто: «Рено Логан», «Фольксваген Поло». З/п 30000 грн (50/50 %). Ст.м «Бориспільська». Тел.: 050-311-4345, 096-936-0175.
ВОДІЇ на «Газель». Перевезення скла, вікон. Баж.
25-55 років, ДР та знання Києва. Проживання на
Оболоні, Виноградарі, Куренівці, Мінському ж/м.
З/п 10000-17000 грн. (відрядна). Тел.: 067-7040270, 050-859-4727.

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

ВОДІЇ на автобетонозмішувач в м. Київ. Вахта, 2
тижні/2 тижні. Надаємо безоплатне житло. З/п до
12000 грн за зміну, зміна 2 тижні (за результатами
роботи доплачуються преміальні). Тел.: 096-8396066, 067-932-0708.

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

ВОДІЇ (самоскид, екскаватор, бульдозер). З/п:
15000-18000 грн. Тел. 050-711-8225.
ВОДІЇ для перевезення вантажів по Україні та
Києву потрібні на постійну роботу автотранспортному підприємству в м. Києві (р-н Стара Дарниця).
ДР, кат. «В», «С». Оплата достойна. Тел.: (067) 2470107, (066) 345-5627, Віталій.
ВОДІЇ кат. «Д» для роботи на маршрутах Києва.
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-6000161, 050-690-9727.
ВОДІЇ-ВАНТАЖНИКИ кат. «В, С». З/п 13000 грн
+ %. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.
ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ на тягач Renault. ДР від 2
років, кат «С, Е». Наявність закордонного паспорта,
медичної довідки. Відрядження за кордон. Офіційне оформлення. З/п від 30000 грн. Тел.: 050-3580689, Андрій; 067-547-5326, Ярослав.
ВОДІЇ-ЕКСПЕДИТОРИ кат. «В» або «В, С». З/п від
15000 грн. Бажано 6 чоловік, від 23 років, на вантажні буси (дизелі), доставка молочних продуктів
по магазинах Києва. Кількість точок до 15. Режим: з
6.00 до 14.00. Проживання- Правий берег. Машина
вдома. Тел. 050-462-9600.
ВОДІЙ кат. «С» по Україні, відрядження (ДР по
дальнобою). Авто іноземного виробництва. Тел.:
098-151-7788, Юрій, 098-151-7798, Сергій (телефонувати з 9.00 до 18.00).

ВОДІЙ АСЕНІЗАТОРА (викачка вигрібних ям). Робота по Києву і області. З/п близько 1000 грн/день.
Житло надається. Вахтовий графік роботи. Тел.:
067-656-6667, 095-909-9489, 063-237-8388.
ВОДІЙ КАТ. «Е» на ДАФ 105 Євро 5, європрицеп
штора. Робота по Україні. На постійну роботу потрібен підприємству. З/п 15% от фракта, база в Києві.
Працевлаштування офіційне. Тел. 067-230-9040.
ВОДІЙ НА «ГАЗЕЛЬ». Продукти харчування. Тел.
067-550-7788.
ВОДІЙ НА ГАЗ кат.»В, С, Е». Вантажні перевезення
по Києву та Україні. З/п 13000-15000 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 «Видубичі», вул.
Промислова, 1. Тел.: 067-362-2698, 063-265-9337.
ВОДІЙ НА МАЗ-ТЯГАЧ кат.»В, С, Е». Вантажні перевезення 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 «Видубичі», вул. Промислова, 1. Тел.: 067-362-2698,
063-265-9337.
ВОДІЙ САМОСКИДА з досвідом роботи. З/п
20000 грн. Офіційне працевлаштування. Тел. 098156-1984.
ВОДІЙ кат. «В, С», без шкідливих звичок. Р-н роботи: Лівий берег, м.Київ. З/п від 10000 грн. Можливе
надання житла. Тел.: 050-310-9830, 096-786-2378.

ВОДІЙ кат. «Е» на міжнародні маршрути Україна-Азербайджан, Казахстан. З/п висока. Тел.
067-243-9858.
ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 20000
грн. Тел. 068-652-1653.
ВОДІЙ кат.»Е» для перевезення негабаритних
вантажів. Важка високооплачувана робота. Тел.
067-243-9858.
ВОДІЙ на евакуатор потрібен в транспортну компанію. Робота по Києву. Відрядження. З/п від 20000
грн. Ст.м «Васильківська». Тел.: 067-361-2888,
(044) 361-2888, 067-741-2541.
ВОДІЙ на МАЗ 5 тон кат. «В, С, Е». Вантажні перевезення по Києву та Україні. З/п 14000-16000 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 «Видубичі», вул.
Промислова, 1. Тел. 067-362-2698, 063-265-9337.
ВОДІЙ. Бажано до 45 років, кат. «В, С, Д». Проживання Виноградар, Святошино, Троєщина ,
Вишгород та околиці. Ненормований робочий
день. Офіційне працевлаштування. Ставка +
погодинна оплата. Тел. 063-181-2889.
ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР на «Газель», кат «B, С». З/п
15000 грн. Сумлінні і дисципліновані співробітники
в кінці місяця преміюються (13-а зарплата). Співбесіда по тел.: 067-387-8041, 063-194-5966.
ВОДІЯ КАТ. «В, С, С1» запрошує торгово-виробнича компанія. Житловий масив Бортничі. ГР:
6-денка. Наявність актуального військового квитка обов’язкова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035, резюме відправляти:
Nataliia.drashko@bayaderagroup.com
ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА запрошує на роботу ПрАТ
«Київхліб». З/п від 15000 грн. Офіційне працевлаштування. Надаємо житло. вул. Межигірська, 83. Тел.: (044)
206-7599, 050-018-1644, 095-276-5025, 050-409-6567
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АВТОСЕРВІС
2 АВТОМИЙНИКИ. Безкоштовне житло. Солом’янський р-н. З/п висока. Тел.: 067-772-4591,
096-361-5203.
АВТОАРМАТУРНИК потрібен на СТО на постійну
роботу. З/п при співбесіді. Тел. 067-235-6830, Сергій Олександрович.
АВТОЗАПРАВНИКІВ запрошує на роботу мережа
АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків
згідно тарифів вашого оператора).
АВТОМАЛЯР потрібен на СТО на постійну роботу.
З/п при співбесіді. Тел. 067-235-6830, Сергій Олександрович.

АВТОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ вантажних авто DAF,
MAN, MERСEDES потрібен транспортній фірмі. П’ятиденка, з невеликим обсягом роботи. З/п договірна. Тел. 067-445-7750.
АВТОСЛЮСАР потрібен на СТО на постійну роботу. З/п при співбесіді. Тел. 067-235-6830, Сергій
Олександрович.
АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК (ПНЕВМАТИК) для
роботи з автобусами «Богдан». З/п 800 грн/день.
Житло безоплатно. Тел.: 066-521-5397, 067-6000161.
НАКЛЕЮВАЧ АНТИГРАВІЙНОЇ ПЛІВКИ - ТОНУВАЛЬНИК. Досвід роботи обов’язковий. Можливо
надання житла. Оболонський район. Тел. 098-6804478.
СЛЮСАР ПО РЕМОНТУ вантажних автомобілів
(ходова, агрегати). Вахтовий метод можливий.
Житлом забезпечуємо. З/п висока. Тел. 067243-9858.

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

ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
ПАКУВАЛЬНИЦЯ у невеликий дружній колектив
швейного цеху. Виворотка, сложка, упаковка,
маркування постільної білизни та іншого домашнього текстилю. Отборка, відпустка клієнтам,
ведення складу. Своєчасна і регулярна з/п 80009000 грн буде залежати від ваших здібностей та
швидкості. Тел.: 095-452-3464, 098-270-4994.
КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК. Вивантаження, завантаження
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.

КОМІРНИК. З/п від 14000 грн. Графік: 3/3, з
7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштування.
Чесна оплата праці. Безкоштовне харчування.
Ст.м «Мінська». Тел. 050-312-3236.
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п від 13000 грн.
Графік: 3/3, з 7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштування. Чесна оплата праці. Безкоштовне харчування. Ст.м «Мінська». Тел. 050-3123236.
ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (можливо пенсійного віку).
З/п від 10000 грн. Можна без ДР. ГР: 5/2, 12.0021.00, можлива часткова зайнятість, наявність
водійського посвідчення вітається. Теремки-1.
Тел.: 067-600-6611, 098-606-5155.
ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД. Баж. чоловіки до 50
років, з хорошим фізичним здоров’ям і без шкідливих звичок. Робота з пластиком. ГР: 5-денка, з 9.00
до 18.00, 1 година обіду. Досвід роботи на складі
вітається. Тел. 067-236-2084, Вiктор.
ФАСУВАЛЬНИЦЯ-ПАКУВАЛЬНИЦЯ. Сипучі
продукти (ст.м «Васильківська»). З/п 14000 грн.
ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00. Офіційне працевлаштування. Тел. 067-507-9281.
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ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ
ВАНТАЖНИК на кондитерське підприємство. З/п
від 17500 грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна».
Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.
ВАНТАЖНИК з досвідом роботи на навантажувачі терміново потрібен підприємству. Р-н аеропорт «Жуляни». Тел. 067-250-1335, Микола.
ВАНТАЖНИК потрібен в цех на виробництво. ГР:
9.00-17.00, сб, нд - вихідні. З/п 11000 грн/місяць.
Тел. 067-560-6309, Олександр.
ВАНТАЖНИК. Київський вітамінний завод. ГР: пнпт. Позмінно. Офіційне працевлаштування. м. Київ,
вул. Копилівська, 38. Тел.: (044) 461-0336, 098-9781267.
ВАНТАЖНИКИ в «МегаМаркет», вул. Антоновича,
50. Безкоштовні обід, медична книжка, фірмовий
одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п.
Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.

ВАНТАЖНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий розрахунок. Тел. 096-110-0320.
КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК на склад. Бажано наявність прав на водіння. Офіційне оформлення.
Стабільна виплата з/п від 10000 грн + премія (за
результатами співбесіди). П’ятиденка, з 9.00 до
17.30. Голосіївський р-н (ст.м «Васильківська»).
Тел.: 044-259-9201, 097-909-9942.
РІЗНОРОБА запрошуємо в ремонтно-будівельну бригаду. Вік бажано до 30 років, з ДР, без ШЗ. Житло не
надаємо. З/п договірна. Тел. 097-414-5339, Василій.
РІЗНОРОБОЧОГО без шкідливих звичок запрошує на
роботу поліграфічна компанія. Графік роботи: з 8.00 до
17.00, 5-денка. З/п своєчасна. Р-н ст.м «Політехнічний
інститут». Тел.: 067-466-0492, 095-587-6688.

ВАНТАЖНИКИ. Бажано до 45 років, без шкідливих
звичок. Склад продуктів харчування, ст.м. «Лісова».
Можливо надання житла. Офіц. працевлаштування.
З/п від 10000 грн. Тел.: 096-667-6617, 096-786-2378.
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СФЕРА ПОСЛУГ
ДВІРНИК в «Автомобільний центр Київ», ст.м «Почайна». ГР: 2/2, з 7.00 до 19.00. Офіційне працевлаштування. З/п 6500 грн. Тел.: 093-882-3305, 067550-4018.
ДВІРНИК. З/п від 8500 грн. Запрошуємо на роботу
в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.
ДВІРНИК. Прибирання офісної території. Баж. чоловік пенсійного віку без шкідливих звичок. ГР: пнпт (на половину дня). Офіційне працевлаштування.
З/п: 5000 грн + харчування. Р-н ст.м.: «Золоті Ворота» та «Університет». Тел.: 044-246-4206, 044-2464262, 050-441-0944
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 потрібні на постійну роботу. З/п 8200 грн, офіційно. Без шкідливих звичок. Тел. 067-238-4978, з
9.00 до 18.00, пн-пт
ДВІРНИКИ. З/п 300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079,
050-527-1315.
ДВІРНИКИ. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні,
нічні або добові. Робота в різних районах Києва.
Своєчасна виплата з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 067245-6804, 063-546-2964, 067-402-1700, 063-3278956.
КОНСЬЄРЖ. З/п від 5000 грн. Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне працевлаштування,
своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.
ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 050-527-1315.
ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові.
Робота в різних районах Києва. Своєчасна виплата
з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 067-245-6804, 063-5462964, 067-402-1700, 063-327-8956.
ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК. Бажано чоловік. З/п 7800
грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново!
Оболонський р-н, Дарницький р-н, Солом’янський
р-н, Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрівна.
ПРИБИРАЛЬНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий
розрахунок. Тел. 096-110-0320.

ПРИБИРАЛЬНИК підземного паркінгу в житловий
комплекс в Солом’янському р-ні. Офіційне працевлаштування, повний соцпакет. Тел.: (044) 248-2002,
067-219-4341, 050-419-2122, e-mail: jeo@nest.com.
ua
ПРИБИРАЛЬНИК прибудинкової території. Вік
бажано 35-50 років. ЖК «Рибальський», вул. Електриків, 23-Б. ГР: пн-пт, з 8.00 до 16.00. З/п 10000
грн. Тел. 096-275-2898.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) ОФІСУ терміново потрібні. Денні та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Місце роботи: центр. Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата своєчасно, 2 рази на місяць від 8400
до 10000 грн. Тел.: 063-546-2964, 067-245-6804,
063-546-2981.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) терміново потрібні. Денні
та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Різні райони Києва.
Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата своєчасно,
2 рази на місяць від 6000 до 8500 грн. Тел.: 063546-2964, 067-245-6804, 063-546-2981.
ПРИБИРАЛЬНИЦІ ПРИМІЩЕНЬ в житловий
комплекс на Подолі потрібні на постійну роботу.
З/п 8500 грн, офіційно. Без шкідливих звичок.
Тел. 067-238-4978, з 9.00 до 18.00, пн-пт.
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 роботу в м.Київ, Ірпінь. День (з 8.00 до 20.00), доба.
З/п від 8500 грн. Офіційне оформлення. Тел.: 067514-3507, 067-514-3508, 067-514-3509, 066-0118429.
ПРИБИРАЛЬНИЦЮ на кондитерське підприємство. З/п від 13200 грн. Оболонський район, ст.м.
«Почайна». Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ бізнес-центрів. З/п 9500 грн.
ГР: 5/2 (8 годин в день). Ст.м «Васильківська»,
тел. 095-692-2434; ст.м «площа Льва Толстого»,
тел. 099-381-8826; ст.м «Видубичі», тел. 068-9837791; ст.м «Лукьянівська», тел. 050-737-1213; Шевченківський р-н, тел. 095-064-5854.
ПРИБИРАЛЬНИЦЯ БУДИНКУ (місця загального
користування). Бажано 35-50 років. ЖК «Рибальський», вул. Електриків, 23-Б. ГР: пн-пт, з 8.00 до
13.00. З/п 10000 грн. Тел. 096-275-2898.
РОБОТА ДЛЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ з медичною
освітою і без. Різні графіки роботи. Можливі варіанти з проживанням. Тел.: 067-913-3930, 063-6311226.
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РОБОТА
ЗА КОРДОНОМ
Шановні пошукачі, переконливо
просимо: щоб не стати жертвою
телефонного обману, не телефонуйте на платні номери з кодом
070 (700), 090 (900),
а також на прямі короткі
мобільні номери.
Одна хвилина розмови за
таким номером може коштувати
до 60 грн. Редакція не несе
відповідальності, якщо ви зателефонували за номером, вказаним у вакансії, а автовідповідач
запропонував передзвонити на
номери з такими кодами!

ПОНАД 30 000 РОБОТОДАВЦІВ ЧЕКАЮТЬ НА ТЕБЕ НА WWW.JOBS.UA
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •
ШОУ-БІЗНЕС
БАНЩИК-ПАРИЛЬНИК (бажано до 40 років, ДР)
в банний комплекс «Лісна хіжина». З/п: 800015000 грн + 50% з процедур, житло. Ст.м «Бориспільська», (Бортничі). Тел.: 050-311-4345, 098311-4345.
ДВІРНИК у бізнес центр (прибирання території).
З/п 10000 грн. ГР: 5/2 - (8 годин в день). Ст.м
«Васильківська», тел. 095-692-2434; ст.м «площа
Льва Толстого», тел. 099-381-8826; ст.м «Видубичі», тел. 068-983-7791; ст.м «Лукьянівська», тел.
050-737-1213; Шевченківський р-н, тел. 095-0645854.
ДИПЛОМ БАКАЛАВРА В18 № 141093, ВИДАНИЙ 30 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ НАЦІОНАЛЬНИМ
АВІАЦІЙНИМ УНІВЕРСИТЕТОМ НА ІМ’Я УДОХ
ТЕМІДАЙО АКПАМА ЕЛІДЖАХ, У ЗВ’ЯЗКУ З
ВТРАТОЮ ОРИГІНАЛУ - ВВАЖАТИ НЕДІЙСНИМ.
ДИСПЕТЧЕР-КАСИР у транспортне підприємство.
Бажано дів. до 40 років. Робота: доба/дві. З/п 800
грн/день. Тел.: 067-600-0161, 066-521-5397.
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 цілодобово, без вихідних.
ПРАЦЕВЛАШТОВУЄМО ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ.
ТОВ «Фора». Тел.: (044) 499-9855, 099-924-6052,
067-994-5897.

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ подобово (85 грн),
щотижнево (від 390 грн) і щомісячно (від 1300
грн). Біля метро. Без посередників. Допомога
в працевлаштуванні. Тел.: 066-746-5057, (044)
333-4470 (з таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобово. www.ashostel.com.ua
КОЙКО-МІСЦЕ. Всі райони Києва. Біля метро, всі
зручності. День від 80 грн, тиждень від 350 грн, місяць 1200 грн. Без посередників. Дзвінки приймаємо цілодобово. Тел.: 068-045-9076, 066-250-7176,
073-041-8856. Телефонуйте в будь-який час доби.
ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на
пункти прийому. Надаємо житло. Тел. 096-022-0202.
РОБІТНИК НА ВИРОБНИЦТВО. Навчаємо. Київський вітамінний завод. Змінний графік. Куренівка.
Тел.: (044) 461-0336, 098-978-1267.
РОЗДАВАЛЬНИКИ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ
(можливо пенсійного віку, з інвалідністю). Можливо
сумісництво. Роздавання оголошень біля пенсійних фондів, метро, інших місцях. Оплата щотижня.
Гарні умови. Тел. 097-362-8860.
РОЗКЛЕЮВАЧ ОГОЛОШЕНЬ. Поклейка наклейок
на будівельні двері в новобудовах Києва. З/п відрядна. Адреса офіса: с. Щасливе, вул. Перспективна, 7, від ст.м «Бориспільська», 15 хв. Тел. 050-3876777, з 9.00 до 17.30.
ТАНЦІВНИЦЬ запрошує на роботу Harem Men’s
Club в РЦ «Арена». З/п від 30000 грн. Бажано дівчата від 18 років. З досвідом та без, навчання безкоштовно. Взуття та костюми надаються клубом.
Індивідуальний графік роботи. Розглядаємо кандидатури студенток. Іногороднім допоможемо з
житлом. Запис на співбесіду за телефоном. Вул.
Велика Васильківська, 5. Тел. 093-696-9696.
ТЕСЛЯР потрібен підприємству по збиванню і
ремонту піддонів. Баж. чоловік до 45 років, без
шкідливих звичок. З/п від 500 грн в день, відрядно-преміальна, виплата щотижня, по п’ятницях.
Робота в Києві: вул. Магнітогорська, 1-Е (р-н ст.м:
«Лісова», «Чернігівська»). Співбесіда: пн-пт, 9.0017.00. Тел. +38 (066) 740-9993.
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Робота під настрій
Якщо у вас піднесений настрій, беріться
за проблеми, що вимагають творчого
підходу, а якщо на душі важко - займіться рутиною. Професор університету Торонто (Канада) Адам Андерсон запропонував студентам послухати музичні
фрагменти мажорного концерту Баха
в джазовій обробці і похмуру тему монгольського ярма з музики Прокоф'єва
до фільму «Олександр Невський». Після цього учасники розповідали про
свої почуття і виконували різноманітні
завдання. Виявилося, що люди з позитивними емоціями в середньому більш
винахідливі, але їм важко утримувати
увагу під час виконання монотонних
завдань. Ті, у кого настрій сумний, роблять менше помилок в нескладних
завданнях, але їм важче подолати стереотипи там, де потрібен творчий підхід.
«Ми максимально креативні, коли розслаблені і радісні, тому, якщо перед вами
складна проблема, приділіть трохи часу улюбленому заняттю, перш ніж взятися
за її рішення», – коментує результати професор Андерсон.

Помилки в резюме, які можуть
коштувати кар'єри
Можливо, ви і ідеальний кандидат з потрібною освітою, досвідом роботи та рівнем
іноземних мов. Але є
перелік фатальних помилок, після яких менеджери з персоналу
відправляють
ваше
резюме в корзину.
Навички, які не мають відношення до
вакансії
«Прекрасний смак до
одягу», «любов до макраме» і «вміння справлятися з домогосподарством» – можливо, не раз виручали вас, тому про них
завжди хочеться розповісти. Але роботодавець влаштований так, що йому цікаві
тільки ті навички, які ви можете застосувати в роботі.
Граматичні та друкарські помилки
Кандидат вказує, що у нього абсолютна грамотність, що він уважний до деталей. При цьому в резюме робить помилку в назві компанії, куди відправляє лист.
Пам'ятайте, що при виборі співробітників і прийомі на роботу дрібниць немає.
Помилки свідчать про недбалість, неакуратність і недостатню зацікавленість в
справі. Такому резюме місце в кошику.
Смайли
Спершу може здатися, що «смайл» пожвавить сухий текст вашого резюме, але
насправді він його погубить. Цей маленький символ – не тільки графічна інтерпретація емоцій, а й прояв панібратства. Недоречна дружелюбність, виявлена
по відношенню до незнайомих (малознайомих) людей або старших за рангом і
віком, неприпустима.
Неправда
Історія HR знає випадок, коли здобувач переконував всіх, що здатний говорити
на балтійській мові. Кандидату важливо пам'ятати, що будь-яка брехня рано чи
пізно спливає. Та й професійний світ не такий масштабний, як здається. Про вас
і ваші іноземні мови завжди можна буде навести довідки.
Багатосторінковість
Гарне резюме повинно вміщатися на одному аркуші. Якщо воно зацікавило рекрутера, то він його роздрукує і принесе роботодавцю. З'єднувати кілька листів
скріпками – додаткова морока. До того ж по дорозі в кабінет шефа деякі частини
резюме можуть загубитися.
Пам’ятайте про це, коли складатимете чи оновлюватимете своє резюме!

Бізнес-вумен
в літературі

Жінок зі справжньою діловою хваткою в літературі можна знайти, але їх мало: Віра
Павлівна, власниця швейної майстерні і судновласниця Васса Желєзнова у Горького...
Здавалося б, сьогодні, коли серед власників
жінок стає все більше, нова роль повинна
виникнути і в літературі. А ось і ні. Опис ділового світу і образ ділової жінки практично
відсутній в художніх творах. Сфера бізнесу
в літературі майже заборонена: описуючи
діловий світ, автори частіше іронізують. Багато в чому це пов'язано з нашою консервативністю.
Життя зазнало змін, а стереотипи залишилися. Вважається, що якщо жінка успішна в
роботі, вона неодмінно самотня. Той факт,
що цілком можна поєднувати роботу і сім'ю,
ігнорується.
Більшість літературних героїнь з бізнесу
самотні, а класичний сюжет будується на
службових романах. Читачкам, які в бізнесі
відбулися, це теж не до вподоби. Чому особисте життя успішних в кар'єрі героїнь від
разу до разу зазнає катастрофу? Їм було б
цікаво простежити долю жінки, яка, володіючи цілою корпорацією, успішно б зберігала
відносини протягом багатьох років.
Ще один стереотип з літератури: жінка займається бізнесом не від хорошого життя.
Наприклад, героїню «Віднесених вітром»
Скарлетт війна і тяжке становище сім'ї змушують стати власницею лісопилки. Але найчастіше такі сюжети далекі від реальності.
Софі Кінселла «Товариші по службі»
Ця п'єса, за якою був знятий знаменитий
радянський фільм «Службовий роман».
Директор статистичної установи Людмила Калугіна – втілення стереотипу СРСР
«жінка-керівник». Їй немає ще сорока, але
колеги звуть її «старої мимрою». Ні смаку,
ні косметики, ні особистого життя. Вона сидить на роботі допізна, щоб не повертатися
в порожню квартиру. Історія вічна: в рімейку
2011 року Калугіна – директор рейтингового
агентства, а фінансовий аналітик Новосельцев – представник офісного планктону.
Еллісон Пірсон «І як їй це вдається?»
Мати двох дітей і старший фондовий менеджер Кейт Редді намагається зберегти
баланс між роботою та особистим життям.
Вона постійно бореться з почуттям провини
і несхваленням з боку оточуючих. Книга стала бестселером в США і Великобританії, а в
2011 році вийшов фільм «Я не знаю, як вона
робить це», де головну героїню зіграла Сара
Джессіка Паркер.
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Это Киев?
Нет, это Спарта!!!
И, все-таки, это Киев!

овольно часто приходится слышать жалобы на то, что работу в
Киеве найти довольно сложно,
особенно молодому специалисту. Что экс-выпускникам, даже престижных вузов, дорога в профессию, оказывается, закрыта и предстоит вести неравную
битву с действительностью. Возможно,
подобная ситуация в корне неправильная,
но, что же вы, господа, хотели? И в столице работать, и усилий для этого не прилагать? «Сорри», но, добро пожаловать в реальность. И, перефразируя, легендарного царя Леонида, хочется проорать в ответ на сетования о безумной ситуации на
киевском рынке труда, что это не безумие
вовсе, это, братцы – КИЕВ!!!
Пожалуй, еще со времен «Повести временных лет» «мать городов русских» и сегодня,
продолжает оставаться самым рейтинговым городом Украины, в плане поисков соискателями рабочих мест. Конечно, с одной стороны – это вполне обоснованно.
Огромный мегаполис просто должен предоставить немереное количество рабочих
вакансий для всех
желающих соискателей. Но, то
ли Киев действительно «не резиновый», то ли лукавит «его величество интернет»,
однако ситуация с
рабочими местами здесь складывается не такая уж
и радужная.
Работа в Киеве
есть, не только теоретически. Однако, в большинстве случаев, желания работодателей идут в разрез с
желаниями либо возможностями соискателей. Во-первых, немалое число среди работу ищущих занимают люди с высшим образованием, в основном, желающие найти
достойное их образованию занятие. В то же
время, как отметили работники КГЦЗ, работодатели предлагают, по крайней мере,
через Центр занятости, в основном, рабочие специальности, что намного усложняет задачу удовлетворения потребностей и
соискателя и работодателя одновременно.

Д

пытаясь найти работу самостоятельно,
то здесь его также ожидает целый набор, порой невыполнимых требований.
Сегодня идеальный кандидат на любую
достойную вакансию должен обладать
сразу несколькими, порой абсолютно
взаимоисключающими качествами. Это
может быть и юный возраст, совмещенный с требованиями серьезного опыта, и
требование быть «суперменом», то есть
уметь делать буквально все и сразу, за
те же деньги.
Как когда-то легендарные спартанцы шли
на битву, готовясь «прожить этот день до
конца», так и сегодня армия окончивших
вузы новичков оказывается оставленной
один на один с самым беспощадным врагом – реальностью современной экономики. Окончивший обучение и теоретически готовый специалист на деле, отгулявший «последнее свободное» лето, осенью,
наконец-то, садящийся за компьютер, в
уверенности найти работу, вдруг сталкивается с рядом непреодолимых препятствий, мешающих ему эту вожделенную
работу найти.
Вот и получается, что большинство идет
работать совсем не по специальности,
ударяясь в такую популярную сегодня торговлю, либо «временно» коротая время в
расплодившихся частных охранных компаниях. В итоге, практически каждый новоиспеченный специалист вынужден «сражаться не на жизнь, а на смерть» с подобной ситуацией и конкуренцией на столичном рынке труда. Хотя, мог бы, эдак, с курса третьего, начать подыскивать себе будущее рабочее место, пройдя и практику и,
возможно, договорившись с компанией о
предоставлении работы после окончания
учебы. Гуру столичного украинского рекрутинга советуют именно так и подходить к
поискам своей
будущей работы,
опираясь только
на себя самого и
заранее прикрывая «тылы», чтобы не оказаться загнанными в
угол ситуацией
и вынужденными перебиваться
крошками со стола более успешных соискателей,
или имеющих, например, протекции.
Построение своего будущего – штука серьезная и непростая, особенно сегодня. Если вспомнить все тех же спартанцев, именно тактикой сумевших добиться
своей цели – сдержать врага, то и здесь
нашим современным «воинам» хочется в
очередной раз посоветовать планировать
и думать, не рассчитывая на «авось» или
диплом с громким именем учебного заведения. Тогда и ваши стремления не окажутся пустопорожними, и все ваши «жертвы» будут не напрасны.
Так что с честью и разумом «сражайтесь»
за свое будущее, каждый раз возвращаясь домой «со щитом»!

…нашим современным
«воинам» хочется в очередной раз посоветовать планировать и думать о своем
будущем, не рассчитывая
на «авось» или диплом
с громким именем учебного
заведения.

ТАКТИКА – ЗАЛОГ УСПЕХА!
Если соискатель берет ответственность
за свое будущее целиком в свои руки,

Александр МАВЛИДИНОВ

Мир объявляет
«Белый танец»…
К

огда-то первую известную женщину-воительницу по имени Жанна сожгли на костре.
Официальное обвинение церкви состояло в том,
что «данная особа носила мужскую одежду», чем
попирала существующие законы. Сегодня нереально быстро меняющийся современный мир, с
безумной скоростью несущийся сквозь время,
беспардонно колеблет вековые библейские традиции общественной иерархии.
Что же теперь кроется «в имени твоем» о, женщина?

И МИР ИЗМЕНИЛСЯ
Яркие иконы ушедшей эпохи, такие как «мадемуазель Коко» и Мата Хари научили «слабый
пол» носить брючные костюмы, курить сигареты, водить авто и профессионально заниматься
разведывательной деятельностью. Ради леди и
раньше начинались мировые войны и разрушались города-государства, и сегодня уступить
место даме – обязанность каждого мужчины,
хотя бы слышавшего о понятии «джентльмен»,
но… Неумолимая мировая статистика дарит
нам довольно интересные факты. По данным
исследования PricewaterhouseCoopers – 82% дам
занимают руководящие места в сфере распоряжения финансами, 62% руководят подбором
персонала в компаниях, 14% заседают в советах директоров, а 4% совсем уж – гендиректора.
Ну, дам – политиков, правда, можно на пальцах
пересчитать. Зато резонанс от их деятельности
– всегда на «первых полосах» мировых СМИ.
Что происходит? Этим вопросом задаются
многие представители когда-то безоговорочно
сильного пола. А может в этом и кроется ответ?
Пока мужчины, конечно же, не все, ломают голову
над тем, почему потеряна их пальма первенства,
«слабые» женщины, просто честно стараются выполнять их работу – кормить семьи, развиваться
и беречь мир на планете. И общество идет им на
встречу. Все больше работ предлагаются именно
для женщин – ведь они более усидчивые, исполнительные и внимательные. А современный темп
жизни требует полной отдачи от обоих представителей человеческой расы. Ведь несмотря на
то, кто больше и успешней зарабатывает в семье,
настоящий мужчина всегда таковым и останется,
не перекладывая всю ответственность на все-таки слабые женские плечи, а настоящая женщина,
никогда не позволит своему мужчине почувствовать себя второсортным существом. А это уже
и есть она – Великая Сила Любви! Наверное, в
этом и сокрыта вековая истина счастливого сосуществования двух полов человечества.
Так, что вперед, девушки! Получается – делайте.
Сегодня как никогда мир повернут к вам своим
лицом. Надеемся, что ваши победы все же вдохновят сильный пол и тогда, вместо конкуренции и
пошлых выяснений о первенстве, мы – все вместе сделаем этот мир еще лучше!
Александр МАВЛИДИНОВ
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РАБОТА В КИЕВЕ
ДЛЯ СТУДЕНТА:

Подработка:
трудоголизм
или необходимость?

деньги + опыт, или «И опыт –
сын ошибок трудных…»
«От сессии до сессии, живут студенты весело…», – пелось когда-то в популярной
песенке, которую распевали все студенческие стройотряды и коллективы, колесящие по просторам «великого и могучего» Союза.
Времена развитого социализма уже давно
канули в лету, уступив место отечественному «недоразвитому» капитализму, диктующему свои, порой, жестокие законы,
в тени которых жизнь современного студента уже не может быть просто беззаботным времяпровождением. Тем более,
студента столичного. Ведь, как правило,
для основной массы поступивших в киевские вузы студентов в дальнейшем приоритетом станет и работа в Киеве. Вопрос успешного столичного трудоустройства сегодня весьма не однозначен. Современная столица халатности и лени не
прощает.
Каждый человек имеет право выбора. И
пока недовольные сокрушаются о «брошенности» современной молодежи, многие представители как раз этой молодежи уже с первых лет учебы начинают стро-

программистом, компания с большей охотой пригласит соискателя, имеющего опыт
«трудового общения» с коллегами, клиентами и руководством.
НАЧНИ СЕГОДНЯ!
Серьезно относящиеся к своей будущей
жизни, в частности, трудовой деятельности, студенты, буквально с первых лет учебы стараются подобным опытом обзавестись.
Здесь нет принципиальной разницы, где
работать. Будь-то кафе, АЗС или «фаст
фуд» – в любом случае, помимо нелишних,
«карманных денег», молодые люди приобретут гораздо более ценное, а именно,
опыт. Как раз этот опыт общения в рабочем коллективе, умение понимать необходимость тех или иных действий руководства и психологическая готовность решать
любые производственные задачи, в будущем, вполне может стать основополагающим моментом в принятии решения компанией при приеме выпускника уже на постоянную, профильную работу.
Согласно данным опросов, проведенных

Современная
столица
халатности
и лени
не прощает.
ить свою трудовую карьеру, предпочитая
не терять даром такое ценное и стремительно утекающее время. Умеющие «зреть
в корень» студенты понимают значимость
информации, которая будет указываться в
их резюме в графе «Опыт работы». Ни для
кого не секрет, что работодатели не спешат распахивать объятия молодым людям,
опыта подобного не имеющим. Ведь несмотря на такие положительные качества,
как молодость, рвение, активность и свежесть полученных теоретических знаний,
потенциальные работодатели с удовольствием отдадут пальму первенства кандидатам, уже имеющим определенные
практические навыки. Даже на вакансии
«среднего офисного звена», предполагающие работу помощником, секретарем или

нашим порталом, 46% респондентов согласились, что возраст соискателя имеет
значение для его успешного трудоустройства. А, что есть, в данном случае возраст,
как не опыт? Со значимостью опыта в момент рассмотрения кандидатуры претендента на вакансию согласились, согласно
данным портала – 81,5%.
Получается, что сегодня работа, а особенно работа в Киеве, отличающаяся высокими требованиями к соискателям для будущего специалиста начинается уже со
студенческой парты. Любые рабочие навыки, любой опыт вхождения в «трудовую
жизнь», однозначно, станут просто бесценным приобретением для абитуриента, своеобразным ключом к успеху всех
его дальнейших начинаний.

H

ас всегда учили, что надо в этой жизни определиться, в числе всего прочего и с работой.
То есть с тем видом деятельности, которая не
просто нас призвана прокормить, но и должна
стать частью нашей жизни, любимым делом. Но
зачем многим нужна еще и подработка? Почему
многие из работающих сегодня всячески пытаются найти дополнительную нагрузку «на стороне»?
Неужели все так плохо и среднестатистический
менеджер, вместо нормального отдыха и размышлений о своей карьере в компании вынужден
ночами торговать в ларьке или охранять ночной
дискоклуб?
Товарищ Прутков говаривал: «Хочешь быть счастливым – будь им!» Раздражающая многих фраза,
легко на самом деле осуществляемая в жизни,
может быть отнесена и к тому, чем мы в жизни
нашей занимаемся. Хочешь быть успешным –
пожалуйста. И многие «подрабатывающие» не
на основных работах могли бы и без смены профиля зарабатывать больше. Теоретически наш
менеджер мог бы напроситься в какой-нибудь
дополнительный проект у себя же в компании
или в свободное время продолжать развивать
подотчетное ему направление, однако он выбрал
абсолютно противоположное его привычному
кругу обязанностей занятия. Сомнительно, что
ночной продавец или охранник дискотеки зарабатывает больше, чем «продажник», который и
после окончания трудового дня продолжает каким-либо способом продвигать товары и услуги
своего профиля.
Как правило, причина в другом. Большинство
работают «где-нибудь», выбирая занятие по
критериям оплаты, легкости, «куда взяли», ну
уж никак не потому, чем бы они действительно
хотели заниматься. Поэтому, когда речь заходит
о необходимости повышения доходов, такие соискатели заведомо стараются подработку искать
кардинально противоположную своей основной
занятости. Морально гораздо легче пережить
обе свои «работы», утешаясь их разнообразием.
Даже те, чья подработка – любимое хобби, по
правде говоря, с удовольствием согласились
бы заниматься этим самым хобби все время
при условии, что доход от него позволил бы не
поглядывать в сторону других видов деятельности. Конечно, «каждому свое», но все-таки
неужели не интереснее изо всех сил упереться
в то, что действительно приносит тебе огромное
моральное удовлетворение и сделать так, чтобы
эта подработка стала приносить еще и доход?
По-моему, стоит просто напрячься. Ведь игра
стоит свеч.
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HR МЕНЕДЖЕР:
кадры
решают
все

ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Метаморфозы современности преследуют нас везде. Меняясь вокруг нас, мир меняет и нас самих. Вселенная современного бизнеса не исключение. Трансформируясь, согласно правилам жизни вокруг нее, она требует нового отношения
и ее обитателей. Так, с развитием электроники, бизнес, упростившись технически, тем не менее, поспособствовал серьезному увеличению армии офисных работников и служащих, породив массу новых специальностей, призванных регулировать, контролировать и анализировать
нестройные ряды новых «солдат» новой
экономической эпохи.
Среди многих относительно новых профессий одно из самых противоречивых
мест в иерархии «нового порядка» занимает профессия менеджера по персоналу.
КТО ОНИ?
Сколько раз работникам офиса приходилось слышать жалобы коллег на новые
«придумки» местного менеджера по персоналу, урезание им бюджетов отделов и
установления строгих критериев получения месячных бонусов. Печально, но в подобных случаях, именно «эйчары» становятся «крайними» в глазах остального офисного люда.
Согласно трактовке современных словарей, HR специалисты (от английского словосочетания
human resources –
человеческие ресурсы), призваны
«управлять персоналом компании, в
рамках избранной
кадровой политики».
Это мудреное название подразумевает семь основных функций,
выполнение которых должно привести работу коллектива компании к слаженному режиму работы часового механизма. Кадровики, сегодня отвечают за: найм и обучение персонала, адаптацию новых сотрудников в
рабочей среде, контроль за соблюдением
безопасности рабочих процессов, за поощрение сотрудников и равные возможности занятости, а также контролируют отношения между сотрудниками.
ЭТА «СЛУЖБА И ОПАСНА, И ТРУДНА»
Нанимая HR специалиста, многие руководители ждут от него положительных, а
главное стремительных перемен. Любой

же психолог подтвердит, что даже при
правильном подходе к изменению у людей отношения к тем или иным понятиям
и привычкам, результаты будут видны, в
лучшем случае, не раньше чем через год.
Недоразумения, возникающие из-за ожиданий перемен «здесь и сейчас», создают довольно стабильную «текучку» подобных кадров. Непонятые и оставшиеся без
поддержки руководства, «эйчары» меняют компании, а недовольные руководители плодят слухи о некомпетентности и,
даже, о ненужности этой должности. Весь
остальной коллектив, как правило, так же
«неровно дышит» к кадровикам, зачастую
видя в них причину всех своих бед. Само
собой, контроль дресс-кода, соблюдения
правил и следование политики компании,
регламент получения надбавок и премий,
отнюдь не налаживает отношений коллектив – кадровик.
Приплюсуйте сюда ситуацию с руководством, описанную выше и вы поймете, что
называется, чья служба действительно
«и опасна и трудна».
«ЭТО ВАМ НЕ КАК-НИБУДЬ…»
Найти профессионального кадровика,
сегодня, не менее сложно, чем найти достойного аналитика или «продажника». А
в компанию, которая решила что-то менять, нужен только такой профессионал.
Иначе вся кадровая работа сведется к конвейерному «закрытию» вакансий и
пачканию бумаги, при написании никем не читаемых
должностных инструкций. Ведь до сих
пор, посчитать
конкретную прибыль от работы с
кадрами довольно сложно. Здесь руководитель, нанявший такого специалиста, должен видеть
глубже поверхностных результатов и «вдуваемого» ему в уши мнению работников о
бесполезности подобной должности.
Поэтому, видя необходимость в серьезных
кадровых решениях и обращаясь к профессионалам, сделать надо так, чтобы они
имели возможность работать с максимальной отдачей, а не тратить время на доказательства необходимости своего присутствия. Только тогда, гармония и процветание вашей компании будет гарантировано.

Найти профессионального кадровика, сегодня, не
менее сложно, чем найти
достойного аналитика или
«продажника». А в компанию, которая решила
что-то менять, нужен только
такой профессионал.

Александр МАВЛИДИНОВ

ÏÐÎÏÎÍÓÞ ÐÎÁÎÒÓ ¹2 (1229)

Десять тысяч
часов – это много
или мало?

H

еобычную закономерность, встречающуюся
в биографиях всех выдающихся или добившихся чего-то значимого людей, обнаружил
канадский поп-социолог и журналист, известный своими книгами по психологии Малкольм
Гладуэлл. Изучив работы многих психологов и,
в частности, шведского ученого Андреса Эриксона, он провел детальный анализ собранной
информации и пришел к неожиданному выводу.
Оказалось, что успех в любом деле не зависит
от уровня интеллекта человека, начавшего осваивать что-то новое. Зато успех этот буквально
привязан к временному отрезку в 10 000 часов.
Да, именно это время каждый, заметьте, каждый
должен потратить на то, чтобы досконально освоить то или иное занятие, не зависимо от области
выбранного дела. Перебирая биографии известных музыкантов, шахматистов, бизнесменов и
гениев науки, Гладуэлл каждый раз сталкивался
с этой магической цифрой.
Так, небезызвестные «Битлз», ровно через десять
лет со дня основания группы, выпустили в Штатах
свои первые альбомы, перевернувшие представление о музыке в целом. Билл Гейтс провел за
«компом» не менее десяти тысяч часов, прежде
чем его голову посетили гениальные мысли.
Даже Моцарту понадобилось ровно столько же
времени чтобы самостоятельно написать свой
первый великий концерт. И только Бобби Фишер сумел в течение девяти лет, что немногим
менее десяти тысяч часов, стать шахматным
гроссмейстером.
Десять тысяч часов. В пересчете на дни, это примерно десять лет практики по три часа в день
или двадцать в неделю. Немало, но, по-моему,
вполне выполнимо. Особенно, если вспомнить,
сколько времени тратится нами впустую, либо
на абсолютно второстепенные дела. Конечно,
кому-то определенные практики даются легче
и быстрее, но в основном, человек не сможет
добиться успеха в задуманном, если не проведет
это время в упорной практике, оттачивая свое
мастерство. Врожденный талант и уровень интеллекта выступят здесь только в роли дополнения.
Так что, «практиковаться, практиковаться и еще
раз практиковаться!» Кстати, задачи при этом
необходимо себе все время усложнять, не давая
шанса остановке на определенном уровне. Это
еще раз подтверждает то, что успеха и признания
можно добиться в совершенно любом деле, хоть
складывая бумажные самолетики. Просто делать
это надо так, как никто другой. Пять лет полных
рабочих дней – как раз столько составляют десять тысяч часов и, успех у вас «в кармане».
Ну, что? Будем скептически хмыкать или попробуем, чтобы не упустить свое время?
Александр МАВЛИДИНОВ

РОЗМІЩУЙ БЕЗКОШТОВНО РЕЗЮМЕ НА WWW.JOBS.UA

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

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
ТЕРМІН

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

1 міс.

2300 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ
(HR – КУРСИ)

1,5-2 міс.

2450 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

МЕНЕДЖЕР
РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

1 міс.

3000 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

1 день

1100 грн

Навчальна студія «Тренд»

Ст. м. «Почайна» (Петрівка), пр-т С.Бандери 21,
тел. (066) 617-8037, (067) 186-4605 trend-ua.club

4 дні

2300 грн

Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

вул. П. Пестеля, 11, оф. №9, ст.м. «Вокзальна»;
вул. Княжий Затон, 9, ст.м. «Осокорки», ст.м.
«Позняки», тел .: (093) 862-24-45, (044) 360-85-76

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ (базовий курс)

19 занять

4000 грн

Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

вул. П. Пестеля, 11, оф. №9, ст.м. «Вокзальна»;
вул. Княжий Затон, 9, ст.м. «Осокорки», ст.м.
«Позняки», тел .: (093) 862-24-45, (044) 360-85-76

АВК - КОШТОРИСНА
СПРАВА

100 годин

5000 грн

Інститут післядипломної
освіти «УКРСТЕНО»

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

2 міс.

2500 грн

Навчально-професійний
центр автомобільного
майстерності ІПО НАУ

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

2 міс.

3000 грн

Навчально-професійний
центр автомобільного
майстерності ІПО НАУ

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

6 тижнів

2499 грн

Перший Кембриджський
освітній центр

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

2 міс.

3000 грн

It Education Center

б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,
(093) 475-5550, (044) 537-8676

ПРОФЕСІЯ

КАДРОВИЙ
ДОКУМЕНТООБІГ
(курси HR-ра, кадровика)

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ
(семінар-практикум)

МАЙСТЕР МАНІКЮРА
(базовий курс)

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ
АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

АНГЛІЙСЬКА МОВА
(для дітей 5-12 років)

АДМІНІСТРУВАННЯ
LINUX (початковий рівень)

18.01.2021

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

РОЗМІЩУЙ

БЕЗКОШТОВНО

РЕЗЮМЕ

НА

W W W . J OB S . U A

ТЕРМІН

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

1 міс.

1520 грн

Студія творчого розвитку
і арт-терапії
«Happy Art»

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

100 годин

2600 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

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

5 тижнів

3750 грн

FLAIRBAR

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

БАРМЕН

60 годин

3646 грн

Well Rest

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

БАРМЕН

80 годин

3500 гн

Training Center Mr.Bar

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

БУХГАЛТЕР

2 міс.

1200 грн
в месяц

Навчальний центр «Успіх»

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

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С
8.2

3 міс.

3000 грн

Навчальний центр «Школа
ринкової економії»

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

БУХГАЛТЕР З «НУЛЯ» + 1С
8.2

2 міс.

2000 грн

НЦ «Практикум»

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

БУХГАЛТЕР ДЛЯ
ПОЧАТКІВЦІВ

2 міс.

2400 грн

Тренінг-центр «Технології,
економіка і менеджмент»

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

БУХГАЛТЕР ТА 1С 8.2

1 міс.

2200 грн

Навчальний центр «ДАНКО»

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

ВОДІЙ КАТ. «В»

2 міс.

6300 грн

Автошкола «Навігатор»

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

ВОДІЙ КАТ. «В»

2 міс.

4300 грн

Автошкола «Ю.А.Р»

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

ВОДІЙ КАТ. «С»

1,5 міс.

3800 грн

Автошкола на Курській

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

ВОДІЙ КАТ. «С»

2,5 міс.

4300 грн

Автошкола «Онега»

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

ВІЗАЖИСТ

1,5 міс.

3000 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

1 міс.

4020 грн

Студія стилю «Terra Viva»

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

24 години

3600 грн

Український науковоосвітній центр
«Престиж»

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

7 тижнів

3000 грн

Дизайн-студія Ширмана

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

4 міс.

4900 грн

Інститут підготовки кадрів
промисловості

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

КОСМЕТОЛОГ

1,5 міс.

4200 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

КОСМЕТОЛОГ

20 занять

5800 грн

Навчальний центр «Nateo»

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

КОСМЕТОЛОГ

5 тижнів

4500 грн

Навчальний центр «Mei Tan»

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

ПРОФЕСІЯ

АКАДЕМІЧНИЙ МАЛЮНОК
І ЖИВОПИС
БАРМЕН

ВІЗАЖИСТ (CLASSIC)
ГОТЕЛЬНА СПРАВА
(індивідуально)

ДИЗАЙН І ТЕХНОЛОГІЯ
МЕБЛІВ
КОНДИТЕР

рівень кваліфікації 3 розряд

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ
МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ

1,5 міс.

1800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

16 занять

3190 грн

AIS Study Centre

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

10 занять

6800 грн

Навчальний центр «Linuell»

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

20 занять

3000 грн

Art Academy

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

(експрес-курс)

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І
ПЕДИКЮРУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ПРОПОНУЮ РОБОТУ № 2 (1229)

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

ЦІНА

НАЗВА УЧБОВОГО
ЗАКЛАДУ

АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

42 години

1890 грн

Сучасні техніки масажу
«Інкорте»

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

ОФІЦІАНТ

124
години

3200 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

ОФІЦІАНТ

40 годин

1350 грн

Навчальний бізнес-центр
Everest Trening

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

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

260 годин

4800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

8 занять

950 грн

Навчально-освітній центр
«ITCтолиця»

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

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

20 годин

1550 грн

Навчальний центр «LTB
Group»

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

ОФІС-МЕНЕДЖЕР

1 міс.

1760 грн

Навчальний центр «ДАНКО»

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

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄРСТИЛІСТ

156 годин

4050 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

ПЕРУКАР-МОДЕЛЬЄР

4 міс.

7200 грн

Навчальний центр «NATEO»

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

ПЕРУКАР

4 міс.

5800 грн

Київська Академія
перукарського
мистецтва

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

ПЕРУКАР

2 міс.

4800 грн

Храм краси «Mei Tan»

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

1,5 міс.

2300 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

4 міс.

4900 грн

Інститут підготовки кадрів
промисловості

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

1,5 міс.

2820 грн

Навчальний центр «Данко»

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

3 міс.

10 400
грн

Перша школа рекрутингу в
Україні FSR.in.ua

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

12 годин

800 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

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

ПРОФЕСІЯ

МАСАЖИСТ

(базовий курс)

КУХАР

КУХАР ІІІ РОЗРЯД
ПРОРАБ
РЕКРУТИНГ. ТОЧКА СТАРТУ

СУШИСТ

СЕКРЕТАР

116 годин

3300 грн

Навчальний бізнес-центр
«Анастасія»

СЕКРЕТАР

2 міс.

2400 грн

Навчальний центр «Успіх»

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

СЕКРЕТАР

10 занять

1850 грн

Навчально-освітній центр
«ITCтолиця»

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

СЕКРЕТАР

від 1 міс.

1020 грн
на місяць

Інститут Песоцьких

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

КОШТОРИСНИК, АВК-5

80 годин

3500 грн

Київський навчальний
центр «Курсор»

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

КОШТОРИСНИК ЗІ
ЗНАННЯМ АВК

2 міс.

4400 грн

Навчальний центр «Успіх»

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

МИТНИЙ БРОКЕР І
ДЕКЛАРАНТ

80 годин

1650 грн

Cust Broker

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

МИТНИЙ БРОКЕР І
ДЕКЛАРАНТ

4 тижні

1680 грн

Асоціація митних брокерів
України

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

18.01.2021
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НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

ТЕЛЕПРОГРАМА 18 СІЧНЯ - 24 СІЧНЯ
молодiсть 5». (12+).

1.55 Х/ф «Немислиме». (18+).

ВIВТОРОК, 19 СIЧНЯ
3.20 «Стосується кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30 «Слiдство вели...» з
ПОНЕДIЛОК, 18 СIЧНЯ
Л. Каневським».
2.40 «Легенди бандит7.00 Новини.
ської Одеси».
7.10 «Ранок з Iнтером».
3.20 Х/ф «Мiський романс».
8.00 Новини.
4.55 «Телемагазин».
8.10 «Ранок з Iнтером».
5.25 «Слiдство вели...» з
9.00 Новини.
Л. Каневським».
9.20 «Ранок з Iнтером».
7.00 Новини.
10.00 «Корисна програма».
7.10 «Ранок з Iнтером».
11.05 Т/с «Мене звуть
8.00 Новини.
Мелек 2». (12+).
8.10 «Ранок з Iнтером».
12.00 Новини.
9.00 Новини.
12.25 Т/с «Квартира безне9.20 «Ранок з Iнтером».
винних». (12+).
10.10 «Стосується кожного».
13.50 «Речдок».
12.00 Новини.
15.30 «Речдок».
12.25 Т/с «Квартира безне16.25 «Речдок. Особливинних». (12+).
вий випадок».
14.10 Х/ф «Замiж на 2
17.40 Новини.
днi». (16+).
16.10 «Чекай на мене. Україна». 18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
17.40 Новини.
20.00 «Подробицi».
18.00 «Стосується кожного».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
19.00 «Стосується кожного».
справа». (16+).
20.00 «Подробицi».
22.10 «Слiдство вели...» з
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
Л. Каневським».
справа». (16+).
23.55 Т/с «Пригадати
22.05 «Слiдство вели...» з
молодiсть 6». (12+).
Л. Каневським».
1.55 Х/ф «Загнанi». (16+).
23.55 Т/с «Пригадати

СЕРЕДА, 20 СIЧНЯ

3.30 «Стосується кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30 «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 «Квартира безневинних». (12+).
13.50 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особливий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа». (16+).
22.10 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
23.50 Т/с «Пригадати
молодiсть 6». (12+).
1.55 Х/ф «Смерть серед
айсбергiв». (16+).
ЧЕТВЕР, 21 СIЧНЯ

3.25 «Стосується кожного».
5.00 «Телемагазин».
5.30 «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 «Квартира безне-

винних». (12+).

13.50 «Речдок».
15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».

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

справа». (16+).

22.05 «Слiдство вели...» з

Л. Каневським».

23.50 Т/с «Пригадати

молодiсть 6». (12+).

1.55 Х/ф «Викуп». (12+).

П`ЯТНИЦЯ, 22 СIЧНЯ

3.25 «Стосується кожного».
5.00 «Телемагазин».

5.30 «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 «Квартира безневинних». (12+).
13.50 «Речдок».
15.35 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особливий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Невидимий гiсть».
23.00 «Слiдство вели...» з
Л. Каневським».
0.50 «Речдок».
1.35 «Стосується кожного».
3.10 «Чекай на мене. Україна».
СУБОТА, 23 СIЧНЯ
4.20 «Орел i решка. Шопiнг».
5.00 «Телемагазин».
5.30 Х/ф «Любочка».
6.50 Х/ф «Дiти дороги».
9.00 «Готуємо разом.
Домашня кухня».

10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Бронзовий птах».
14.50 Х/ф «Невловимi

месники».

16.20 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
18.00 Т/с «Два серця», 1 i 2 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Два серця», 3 i 4 с.
22.30 «Ювiлейний вечiр

Михайла Шуфутинського «Артист».
0.10 Х/ф «Дуенья». (16+).
2.05 Х/ф «Спасибi за
любов!» (16+).
3.45 «Подробицi» - «Час».
4.15 «Орел i решка. Шопiнг».
НЕДIЛЯ, 24 СIЧНЯ
5.30 «Орел i решка.
Чудеса свiту».
6.25 М/ф «Ну, постривай!»
6.55 Х/ф «Вiйна гудзикiв».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста
справа». (16+).
16.45 Т/с «Детектив
Ренуар». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Х/ф «Вiзит iнспектора».
22.20 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
0.00 «Речдок».
2.30 «Легенди бандитської Одеси».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
ВIВТОРОК, 19 СIЧНЯ

ПОНЕДIЛОК, 18 СIЧНЯ

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Служба розшуку дiтей.
5.20 Громадянська оборона.
6.05 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Секретний фронт.
9.35 Х/ф «Десять з поло-

виною балiв».
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «10.5: Апокалiпсис». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «10.5: Апокалiпсис». (16+).
17.00 Х/ф «Напролом». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.05 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера». (16+).
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Х/ф «Тiлоохоронець
кiлера». (16+).
22.40 Х/ф «Хижаки». (16+).
0.35 Х/ф «Десять з половиною балiв».
3.20 Я зняв!

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

з К. Стогнiєм.

10.05 Анти-зомбi.
11.05 Секретний фронт.
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Iнший свiт 5: Кровна

помста». (16+).
14.50 Т/с «Нюхач». (12+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Нюхач». (12+).
17.05 Х/ф «С.В.О.Т: В
облозi». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.10 Громадянська оборона.
20.55 Факти. Вечiр.
21.20 Т/с «Нюхач». (12+).
23.15 Х/ф «С.В.О.Т: Спецназ
мiста янголiв». (16+).
1.25 Анти-зомбi.
СЕРЕДА, 20 СIЧНЯ
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Служба розшуку дiтей.

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

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

9.15 Надзвичайнi новини

з К. Стогнiєм.
10.05 Дизель-шоу. (12+).
11.30 Т/с «Вижити за
з К. Стогнiєм.
10.05 Секретний фронт.
будь-яку цiну».
12.10 Х/ф «Полiт Фенiкса». (16+). 12.45 Факти. День.
12.45 Факти. День.
13.15 «На трьох». (16+).
з К. Стогнiєм.
10.05 Громадянська оборона.
13.15 Х/ф «Полiт Фенiкса». (16+). 14.35 Х/ф «Обладунок бога».
11.50 Х/ф «Суперфорсаж». (16+). 14.45 Т/с «Нюхач». (12+).
15.45 Факти. День.
12.45 Факти. День.
15.45 Факти. День.
16.20 Х/ф «Обладунок бога».
13.15 Х/ф «Суперфорсаж». (16+). 16.15 Т/с «Нюхач». (12+).
16.45 Х/ф «Обладунок бога 2:
14.05 Т/с «Нюхач». (12+).
17.05 Х/ф «С.В.О.Т: Перехресний
Операцiя «Кондор».
15.45 Факти. День.
18.45 Факти. Вечiр.
вогонь». (16+).
16.20 Т/с «Нюхач». (12+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини
16.40 Х/ф «С.В.О.Т: Спецназ
19.20 Надзвичайнi новини
з К. Стогнiєм.
20.05 Дизель-шоу. (12+).
мiста янголiв». (16+).
з К. Стогнiєм.
18.45 Факти. Вечiр.
20.10 Анти-зомбi.
22.45 «На трьох». (16+).
19.20 Надзвичайнi новини
20.55 Факти. Вечiр.
0.40 Факти.
21.20 Т/с «Нюхач». (12+).
1.10 Т/с «Вижити за
з К. Стогнiєм.
20.10 Секретний фронт.
23.05 Х/ф «С.В.О.Т: В
будь-яку цiну».
20.55 Факти. Вечiр.
2.15 Я зняв!
облозi». (16+).
21.20 Т/с «Нюхач». (12+).
0.45 Х/ф «10.5: АпокалiпСУБОТА, 23 СIЧНЯ
23.05 Х/ф «С.В.О.Т: Перехресний
4.35 Скарб нацiї.
сис», 2 с. (16+).
2.15 Я зняв!
4.50 Факти.
вогонь». (16+).
0.45 Х/ф «10.5: Апокалiп4.55 Еврика!
П`ЯТНИЦЯ, 22 СIЧНЯ
4.10 Скарб нацiї.
5.15 Т/с «Копи на роботi». (12+).
сис», 1 с. (16+).
2.15 Я зняв!
4.20 Еврика!
7.05 «На трьох». (16+).
4.30 Служба розшуку дiтей.
8.55 Т/с «Вижити за
ЧЕТВЕР, 21 СIЧНЯ
4.15 Скарб нацiї.
4.35 Факти.
будь-яку цiну».
4.25 Еврика!
4.55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
9.30 «На трьох». (16+).
4.35 Факти.
5.40 Громадянська оборона.
10.00 Т/с «Вижити за
4.55 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
будь-яку цiну».
5.40 Громадянська оборона.
8.45 Факти. Ранок.
10.30 «На трьох». (16+).

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ

11.00 Т/с «Нюхач». (12+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Нюхач». (12+).
16.40 Х/ф «Тiлоохоронець

кiлера». (16+).

18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Два стволи». (16+).
21.05 Х/ф «Праведник». (16+).
23.30 Х/ф «Незваний

гiсть». (12+).

1.20 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
3.20 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 24 СIЧНЯ

4.40 Скарб нацiї.
4.50 Еврика!
5.00 Факти.
6.15 Теорiя змови.
7.00 Бiльше нiж правда.
7.50 Анти-зомбi.
8.45 Секретний фронт.
9.35 Громадянська оборона.
10.25 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
14.30 Х/ф «Два стволи». (16+).
16.30 Х/ф «Праведник». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.10 Х/ф «Вiкiнги проти

прибульцiв». (16+).

23.25 Х/ф «Найманий

убивця». (16+).

0.55 Х/ф «Незваний гiсть». (12+).
2.40 Я зняв!

ПРОПОНУЮ РОБОТУ № 2 (1229)

ТЕЛЕПРОГРАМА 18 СІЧНЯ - 24 СІЧНЯ
ВIВТОРОК, 19 СIЧНЯ

ПОНЕДIЛОК, 18 СIЧНЯ

ницi екстрасенсiв. (16+).
11.45 Т/с «Слiпа». (12+).
13.40 Т/с «Слiд». (16+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
18.20 СуперМама.
20.15 Т/с «Коханка у
спадок». (16+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Коханка у спадок».
1.00 Т/с «Анна-детектив». (12+).

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
9.45 Бойовик «Смертельнi

12.20 Комедiя «Iдеальний

11.45 Комедiя «Пригоди

прибульцiв». (16+).
12.20 Х/ф «Ковбої проти
прибульцiв». (16+).
13.15 Х/ф «Самотнiй
рейнджер». (16+).
14.00, 16.45 «ТСН».
14.20 Х/ф «Самотнiй
рейнджер». (16+).
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 Бойовик «Механiк:
Воскресiння». (16+).
22.15 Бойовик «Вiйна». (16+).
0.15 Драма «Тринадцять». (16+).
2.10 «Життя вiдомих людей».
4.40 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».
ЧЕТВЕР, 21 СIЧНЯ
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1».

12.40 Комедiя «Iдеальний

12.20 Комедiя «Пригоди

14.00 «ТСН».
14.20 Комедiя «Iдеальний

14.00 «ТСН».
14.20 Комедiя «Iнша жiнка».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 «Лiга смiху».
22.05 «Лiга смiху».
23.30 «Лiга смiху».
1.05 Бойовик «Карти, грошi,

8.00 Битва екстрасенсiв. Таєм-

13.50 Т/с «Слiд». (16+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
18.15 СуперМама.
20.15 Т/с «Снайперка». (16+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Снайперка». (16+).
0.55 Т/с «Анна-детектив». (12+).

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 Комедiя «Обережно!

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.40 Х/ф «Ковбої проти

Предки в хатi».
12.20 Комедiя «Обережно!
Предки в хатi».
12.50 Комедiя «Оптом
дешевше».
14.00 «ТСН».
14.15 Комедiя «Оптом
дешевше».
15.05 Комедiя «Оптом
дешевше 2».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 Бойовик «Перевiзник 2».
22.05 Драма «Тринадцять». (16+).
0.00 Комедiя «Незабутнє лiто».
1.40 «Життя вiдомих людей».
4.40 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».
ВIВТОРОК, 19 СIЧНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
7.55 Битва екстрасенсiв. Таєм-

7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.05 Комедiя «Iдеальний

6.30, 7.10, 8.10, 9.10

Снiданок з «1+1».

ПОНЕДIЛОК, 18 СIЧНЯ
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1».
7.00, 8.00, 9.00, 12.00 «ТСН».
9.25 «Життя вiдомих людей».
10.20 Комедiя «Бетховен 4».
12.20 Комедiя «Бетховен 4».
12.40 Комедiя «Бетховен 5».
14.00, 16.45 «ТСН».
14.15 Комедiя «Бетховен 5».
14.50 Комедiя «Обережно!
Предки в хатi».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 Бойовик «Перевiзник». (16+).
22.10 Бойовик «Механiк:
Воскресiння». (16+).
0.05 Мелодрама «Усе
заради кохання».
1.50 «Життя вiдомих людей».
4.40 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 20 СIЧНЯ

6.30, 7.10, 8.10, 9.10

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.20 Т/с «Коли ми вдома».
7.55 Битва екстрасенсiв. Таєм-

ницi екстрасенсiв. (16+).
11.50 Т/с «Слiпа». (12+).
13.45 Т/с «Слiд». (16+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
18.15 СуперМама.
20.15 Т/с «Мiй коханий
ворог». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Мiй коханий ворог».
0.55 Т/с «Анна-детектив». (12+).
СЕРЕДА, 20 СIЧНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.20 Т/с «Коли ми вдома».

Снiданок з «1+1».

ницi екстрасенсiв. (16+).
11.50 Т/с «Слiпа». (12+).
13.45 Т/с «Слiд». (16+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiд». (16+).
18.15 СуперМама.
20.15 Т/с «Рецепт кохання».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Рецепт кохання».
0.55 Т/с «Анна-детектив». (12+).
ЧЕТВЕР, 21 СIЧНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.20 Т/с «Коли ми вдома».
8.00 Битва екстрасенсiв. Таємницi екстрасенсiв. (16+).
11.55 Т/с «Слiпа». (12+).

голос». (16+).
голос». (16+).

голос 2». (16+).
голос 2». (16+).

15.05 Комедiя «Iдеальний

голос 3». (12+).

16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.30 «ТСН».
20.30 Бойовик «Смертельнi

перегони». (16+).

22.20 Бойовик «Карти, грошi,

два стволи». (18+).
0.25 «Життя вiдомих людей».
4.40 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».
П`ЯТНИЦЯ, 22 СIЧНЯ
6.30, 7.10, 8.10, 9.10
Снiданок з «1+1».

П`ЯТНИЦЯ, 22 СIЧНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Коли ми вдома».
6.45 Битва екстрасенсiв. Таємницi екстрасенсiв. (16+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).

перегони». (16+).

у Вегасi». (16+).
у Вегасi». (16+).

17.35 «Вечiрнiй квартал».
19.30 «ТСН».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
21.50 «Жiночий квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Свiтське життя».
1.15 «Лiга смiху».
2.50 «Лiга смiху».
4.00 «Лiга смiху».
5.10 «ТСН».
5.55 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 24 СIЧНЯ

два стволи». (18+).

7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.30 «Свiт навиворiт».
13.55 Бойовик «Вiйна». (16+).
15.55 Бойовик «Перевiз-

СУБОТА, 23 СIЧНЯ

17.45 Бойовик «Перевiзник 2».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Голос країни 11».
23.05 Драма «Парфумер: Iсторiя

2.55 «Життя вiдомих людей».
4.10 «ТСН».
5.10 «Свiтське життя».
6.00 «Життя вiдомих людей».
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
20.15 Т/с «Другий шанс на

перше кохання». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Другий шанс на
перше кохання». (12+).
1.00 Т/с «Анна-детектив». (12+).
СУБОТА, 23 СIЧНЯ
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.25 Т/с «Коли ми вдома».
6.20 Т/с «Одружити не можна
помилувати». (12+).
8.00 Неймовiрна правда
про зiрок 2021.
11.00 Т/с «Одружити не можна
помилувати». (12+).
13.05 Т/с «Другий шанс на
перше кохання». (12+).
17.05 Хата на тата. (12+).
19.00 Звана вечеря. (12+).

ник». (16+).

одного вбивцi». (16+).

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

1.15 Х/ф «Дюплекс». (16+).

НЕДIЛЯ, 24 СIЧНЯ

5.15 Невiдома версiя. Вiрнi

друзi. (12+).

5.45 Невiдома версiя. Бiло-

руський вокзал. (12+).

6.45 Невiдома версiя. Стере-

жись автомобiля. (12+).

7.35 Невiдома версiя.

Операцiя И. (12+).

8.30 Невiдома версiя. За двома

зайцями. (12+).

9.15 Х/ф «Максим Перепелиця».
11.10 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть

екстрасенси. (16+).

20.00 Один за всiх. (16+).
22.05 Я соромлюсь свого тiла.
0.05 Таємницi ДНК. (16+).

НОВИНИ КІНО. МИСЛИВЕЦЬ НА МОНСТРІВ
Після провалу «Помпеї» Пол В.С. Андерсон був змушений повернутися до того єдиного, що вміє, а саме, знімати екранізації відеоігор з власною дружиною Мілою
Йовович, навіть якщо ця гра називається не «Обитель зла», особливо якщо хтось ще готовий давати на це гроші. Втім, фільм «Мисливець на монстрів» був знятий ще
до пандемії, а тому будемо сподіватися, що за її підсумками природа настільки очиститься, що позбавить нас хоча б від цього знущання. Ну, має ж бути від ковіда хоч
якийсь профіт.
Тому що це недоношений кінонедоразуменіе - черговий проект з розряду все-таки вийшли в підсумку в прокат фільмів, які краще б не виходили зовсім. Якщо франшиза
«Обителі зла» йшла до свого природного кінця досить довго, починаючи на цілком бадьорих нотах і вміло поєднуючи спецефекти, зомбо-апокаліпсис і відсилання до
відеоігор, і лише під кінець остаточно перетворилася в нескінченно сумовитий догляд в захід, де Мілу не встигали фотошоп , так що та перетворювалася в одне суцільне
пляма блюра, то «Монстерхантер» починає з того, що під крики «демони!» зчиняє на екрані кашу із суміші «Піратів Карибського моря» і Кайдзен, після чого під уже
закривають титри ... просто повторює цей номер. А в проміжку це такий крос-овер реклами служби в армії і рандомних відеоігри з початку дев’яностих. У лівому кутку
- два різностатевих персонажа з дивною зброєю в руках, в правому - різноманітні монстрики, яких можна перемогти, набравши очок утрати і добивши корейської Ульт.
Автомати з відеоіграми повертаються в кінозал через майже тридцять років, як ніби хтось про це кого-то просив. Стривайте, скажете ви, але в оригінальній грі був
такий-сякий сюжет і такий-сякий графон! Тут на такі непотрібні речі ніхто не відволікається.
Йовович скаче по пустелі, втрачаючи бійців, місцеві намагаються її напоумити-підготувати, потім, через п’ять одноманітних локацій і босів дію знову повертається до
зоряним брами, щоб ... щоб просто продовжити в тому ж дусі, тільки вже по наш бік. Але механіка все та ж - спочатку монстр трощить, що хоче, а потім його добивають, попередньо защекотав до активізації Ульт. Щоб настільки не стараються написати хоч щось, схоже на сценарій, складно пригадати, навіть андерсоновскій «Чужий
проти хижака» був хоч якось прописаний, там були якісь персонажі, якась логіка, не кажучи вже про «Мортал комбаті ». Тут же - просто тупий хак-н-слеш, хіба що
монстриков, у яких другорядна людці задлолбалі бігати під ногами, занадто мало для жанру. Їй-богу, треба вже заборонити знімати кіно з відеоігор, як і писати книги
за фільмами, та ще й робити це настільки тупо, в наш час на таке вже ніхто не купиться. Хоча, можливо, епоха стрімінгових платформ ще деякий час підтримає штани
сімейства Андерсон-Йовович.

5.30 Т/с «Пугач». (16+).

ПОНЕДIЛОК, 18 СIЧНЯ

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
14.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного

злочину. (16+).

19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар

5», 17 i 18 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Несолодка помста»,
1 i 2 с. (12+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Несолодка помста».
3.45 Сьогоднi.
4.35 Реальна мiстика.
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ВIВТОРОК, 19 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
14.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного
злочину. (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар
5», 19 i 20 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Контролер.
23.50 Т/с «Бiлi троянди
надiї», 1 i 2 с. (16+).
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Бiлi троянди надiї».
3.40 Сьогоднi.
4.30 Реальна мiстика.

5.30 Т/с «Пугач». (16+).

СЕРЕДА, 20 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
14.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного
злочину. (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар
5», 21 i 22 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Вiр менi», 1 i 2 с.
1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Вiр менi». (12+).
3.40 Сьогоднi.
4.30 Реальна мiстика.
5.30 Т/с «Пугач». (16+).
ЧЕТВЕР, 21 СIЧНЯ

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.45 Свекруха або невiстка.
11.40 Реальна мiстика.
14.40 Т/с «Пугач». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Пугач». (16+).
17.00 Iсторiя одного

злочину. (16+).

19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Жiночий лiкар

5», 23 i 24 с. (16+).

23.00 Сьогоднi.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «Забута жiнка»,

1 i 2 с. (16+).

1.40 Телемагазин.
2.10 Т/с «Забута жiнка». (16+).
3.40 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 22 СIЧНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.

7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
10.40 Т/с «Хлопчик мiй». (12+).
14.40 Т/с «Се ля вi», 1 с. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Се ля вi». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова

Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Встигнути все
виправити», 1 с. (16+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Встигнути все
виправити». (16+).
3.50 Х/ф «Нульовий
цикл». (12+).
5.15 Реальна мiстика.
СУБОТА, 23 СIЧНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
9.10 Х/ф «Курка».
11.10 Т/с «Торкнувшись
серця». (12+).
14.50 Т/с «Пiсля зими», 1 i 2 с.

За матеріалами інтернет-видань

15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Пiсля зими». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 «Маска».
23.00 Т/с «Два життя», 1-3 с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Два життя»,

4-6 с. (12+).

4.20 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 24 СIЧНЯ

5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.20 Т/с «Одна на двох». (12+).
13.20 Т/с «Чужий грiх». (16+).
17.00 Т/с «Пригадати себе»,

1 i 2 с. (12+).

19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з

Олегом Панютою.

21.00 Т/с «Пригадати

себе». (12+).

23.00 Т/с «Два життя»,

7-9 с. (12+).

1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Два життя». (12+).
4.20 Контролер.
4.45 Т/с «Пугач». (16+).
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ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ ОРЛАНДО
БЛУМА: КРАЩІ РОЛІ
ГОЛЛІВУДСЬКОГО АКТОРА
13 січня, свій день народження відзначив відомий британський актор Орландо Блум.
Знаменитості виповнилося 44 роки. Свою акторську кар’єру Орландо почав у віці 16
років зі сцени Національного молодіжного театру в Лондоні. У 1996 році Блум дебютував на телебаченні в серіалі «Нещасний випадок», а через рік вперше знявся в кіно
в біографічній картині «Уайльд». Популярність до Орландо прийшла в 2001 році після
виконання ролі ельфа Леголаса в трилогії «Володар перснів». Пізніше Блум повернувся
до цієї ролі в екранізації «Хоббіта». У 2003 році Блум отримав ще одну важливу в його
кар’єрі роботу – роль Уїлла Тернера у фільмі «Пірати Карибського моря: Прокляття
Чорної перлини». Зараз на рахунку голлівудської зірки понад тридцять фільмів. Крім того,
в 2014 році Блум отримав іменну зірку на Алеї слави в Голлівуді. У 2010-2013 роках
Орландо був чоловіком австралійської моделі Міранді Керр. У колишнього подружжя є
9-річний син Флінн. А в минулому році артист вдруге
став батьком. Його кохана, американська співачка
Кеті Перрі 27 серпня 2020
народила дівчинку Дейзі
Давши.
ТОП кращих ролей іменинника: трилогія «Володар
перснів» і «Хоббіт» – ельф
Леголас, «Пірати Карибського моря» – Вілл Тернер,
«Троя» – Пріс, «Елізабеттаун» – Дрю Бейлор,
«Шанхайський перевізник»
– Денні Стреттон.

ЯКИЙ СЮРПРИЗ
ПІДГОТУВАВ ПРИНЦ
ВІЛЬЯМ З ДІТЬМИ НА
ДЕНЬ НАРОДЖЕННЯ
КЕЙТ МІДДЛТОН

9 січня, Кейт Міддлтон відсвяткувала
39-й день народження. Свято герцогині
Кембриджської випав під час локдауну,
тому відбувся у сімейному колі. Про це
інформує People.

УКРАЇНСЬКА АРТИСТКА ПЕРЕМОГЛА
КОРОНАВІРУС У КЛІПІ

Епатажна Аліна Тім запрем’єрила відео «Музыка вечна». За сюжетом співачка виганяє
зі сцени Вишгородського ДК злий коронавірус, роль якого виконала зірка серіаліті «Київ
Днем і Вночі» Альбіна Перерва.
«У Елтона Джона скасовується всесвітній тур. Адель заїдає депресію, повільно, але вірно
повертаючи собі всі старі кілограми. Джареду Літо нічим платити іпотеку. На сцені тепер
Коронавірус. І тільки Аліна Тім не боїться вступити в смертельну боротьбу», – коментує
ідею відео його творець Діма Дементєєв, режисер українських серіалів.
Пісня «Музыка вечна» з’явилася в репертуарі Аліни Тім ще на початку весни. «Я купила її на емоціях в березні, але потім вирішила не
випускати, адже тема карантину та ковіду вже й
так відверто всіх дістала. Не хайпанув на ній тільки
ледачий. Здавалося: ну, тиждень, ну місяць – і все
закінчиться. Але все тільки набирало обертів».
Зйомки відео пройшли в діючому ДК у Вишгороді.
Всі школярі, що йшли на гуртки й додаткові заняття, були в захваті від того, що відбувалося навколо.
«Було складно, але ми впоралися, – згадує режисер
Діма Дементєєв. – Хоча ще за два дні до початку
думав, що все доведеться скасувати. Форс-мажор
на форс-мажорі. Наприклад, продюсерка артистки
захворіла ковідом, я не пустив її на майданчик,
вона в сльозах пила вдома вино й строчила нам в
усі чати. Також через ковід в останній момент не
змогла зніматися одна серіальна зірка, тому роль
Адель виконала моя кума – вона взагалі-то зовсім
не актриса, вона адвокат відомої юридичній контори, але відмінно впоралася зі своїм завданням!»
Джерело: glamurchik.tochka.net
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Скромне святкування пройшло у старовинному будинку Анмер-Холл XVIII
століття, що знаходиться у Норфолку. Принц Вільям зі своїми дітьми принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою
і принцом Луї вирішили підготувати для
мами сюрприз, який, безумовно, зворушив її. Близькі герцогині організували
чаювання з тортом.
Раніше Кейт святкувала день народження в колі друзів і близьких, гостей розважали улюбленою заміською розвагою
герцогині – стріляниною.

ПРОПОНУЮ РОБОТУ № 2 (1229)

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

Кава робить
пам’ять міцнішою

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

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

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

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

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

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

У оптимістів серце
вдвічі здоровіше,
ніж у песимістів

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

з 18 січня по 24 січня

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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