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РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 8864 ВАКАНСІЇ

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

УВАГА!  
ПИЛЬНУЙТЕ! 

76

МАТЕРIАЛИ НОМЕРА

ТЕЛЕПРОГРАМА 

ІСТОРІЇ ЗІРОК

30

32

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

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

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

ВАНТАЖНИКИ •  
РІЗНОРОБИ

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

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

НАВЧАННЯ 
ТА ПРОФЕСІЙНІ КУРСИ

16
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20

22

27

ГАРЯЧІ  
ПРОПОЗИЦІЇ

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

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

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

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

КРАСА • ФІТНЕС •  
МАСАЖ
Візажисти. Майстри: з манікюру, 
педикюру. Перукарі. Косметологи. 
Фітнес-тренери.  
Масажисти.
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9

9

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

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

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

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

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

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

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

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
Інспектори охорони. Начальники 
служби безпеки. Чергові. Охоронці
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15
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Телефон для роботодавців 537-3717, 451-4222. Останній термін прийому оголошень – П`ЯТНИЦЯ, 16:30

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

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

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

м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14. Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 81869.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 15 500 прим) 

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

на КВ №24537-14477ПР від 04.09.2020 р.

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

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

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

ВИХОДИТЬ ЩОПОНЕДІЛКА

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ТИЖНЕВИК

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС 22360

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

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

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА потрібен в цех з ви-
робництва сухих будівельних сумішей на постійну 
роботу. З/п від 14000 грн. ГР позмінний. Надаємо 
житло. Тел. 095-525-5082. Адреса: б-р В.Гавела, 
16.  

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

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

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

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК. Шукаю 
співробітника для роботи з персоналом в офісі. 
Гнучкий графік роботи, гідна оплата, навчання, 
можливість кар’єрного росту. Тел.: 066-506-
0125 Viber, 097-827-1575.  

ОПЕРАТОРА 1С запрошує торгово-виробнича 
компанія. Житловий масив Бортничі. ГР: 6-денка. 
Наявність актуального військового квитка обов’яз-

кова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 
050-449-8035, резюме відправляти: Nataliia.
drashko@bayaderagroup.com  

ПОМІЧНИК З АДМІНІСТРАТИВНО-КАДРОВОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ. Функціонал: ділові перемовини, ро-
бота з документами, допомога в підборі кадрів, до-
помога у вирішенні організаційних питань в офісі. 
Тел.: 097-509-9187, 093-971-9325.  
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БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ, МЕДИЦИНА, КРАСА

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ послуг прочищення, 
ремонту інженерних мереж. З/п від 12000 грн. Тел. 
099-067-7793.  

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

МЕНЕДЖМЕНТ • 
МАРКЕТИНГ •  
РЕКЛАМА

ІНЖЕНЕР з технічного нагляду за будівництвом. 
Київ, Русанівка. Оплата договірна. Тел.: 067-235-
7821, 066-112-9899.  

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ 
ГАЛУЗЕЙ

САНІТАРКА потрібна в клініку «Сучасна стомато-
логія». ГР: 3 дні на тиждень через день, з 8.00 до 

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

МЕДИЦИНА • ФАРМАЦЕВТИКА
21.00. З/п висока. Ст.м. «Дарниця», вул. Пожарсь-
кого, 2. Тел. 067-260-0092.  

МАСАЖИСТИ в салон «Вікторія». З/п висока (ви-
плата щоденно). Графік роботи - вільний. Можливо 
надання житла. З ДР та без. Бажано 18-40 років. 
Без інтиму. вул. Луначарського, 1, кв. 1. Тел.: 063-
858-2792, 066-687-7467.  

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

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

КРАСА • ФІТНЕС • 
МАСАЖ

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

ТОРГІВЛЯ
ЕКСПЕДИТОР компанії-дистриб’ютору кондитер-
ських виробів. ГР: з 8.00 до 17.00. З/п 10000 грн. 
Солом’янський р-н, Волинська база. Бажано про-
живання на Правому березі. Тел. 067-403-6680.  

ЕКСПЕДИТОР на склад продуктів харчування. З/п 
від 12000 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Ака-
деміка Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-
455-4262, 067-325-1050.  

КАСИРИ-ПРОДАВЦІ у зв’язку з відкриттям нових про-
дуктових 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.  
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Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
ПРОДАВЕЦЬ НА ЯРМАРОК (виїзна торгівля) по-
трібен у зв’язку з розширенням виробництва на по-
стійну роботу. Оболонь. Тел.: (044) 462-4419, (093) 
472-0301.  

ПРОДАВЕЦЬ РИБИ (АКВАРІУМ) в «МегаМар-
кет». Ст.м «Нивки», вул. Щербаківського, 58, відділ 
персоналу. Гідна, стабільна з/п, безкоштовне хар-
чування, можливість додаткового заробітку. Тел.: 
(044) 200-1492, 099-141-2653, 098-570-4120.  

ПРОДАВЕЦЬ в продмінімаркет. Житло надається. 
Тел.: 066-799-7001, 099-232-7316.  

ПРОДАВЕЦЬ-БАРМЕН (кухар домашньої кухні) в 
кафе-вареничну. З/п 600 грн/зміна. Бажано жін-
ка, 45-50 років. Ст.м «Лісова» (ринок «Базар»); р-н 
Борщагівка (ринок «Колібріс»). ГР: 7.00-21.00, 2 
тижні/2 тижні. Форму видаємо обов’язково. Дуже 
привітні господарі. Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-
002-9465, Світлана.  

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

ПРОДАВЦІВ НА ВИКЛАДКУ ТОВАРУ в новий ма-
газин «МегаМаркет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 
7700 грн + доплати. Готові працевлаштувати людей 
з інвалідністю. Співбесіди за адресами: ст.м «Шу-
лявська», вул. В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 
067-440-5204; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 
3-А, тел. 067-342-5756.  

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

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

ПРОДАВЦІ-ПОМІЧНИКИ ПРОДАВЦЯ потрібні 
на постійну роботу в продуктові магазини. З/п: 
ставка + %. Тел. 068-500-4785, Анна.  

2 ПРОДАВЦЯ з ДР, знання касового апарату, тер-
мінала, київська реєстрація. Р-н: Куренівка, вул. 
Сокальського, 4. Тел. 097-527-4530.  

КАСИР. Ст.м «Мінська». З/п від 11500 грн. ГР: 
2/2, з 7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштуван-
ня. Біла оплата праці. Безкоштовне харчування. 
Тел. 050-312-3236.  

КАСИРИ в новий магазин «МегаМаркет», ст.м 
«Нивки». ГР: 7/7. З/п від 9000 грн + доплати. Готові 
працевлаштувати людей з інвалідністю. Співбесіди 
за адресами: ст.м «Шулявська», вул. В. Гетьмана, 6, 
тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м «Вокзаль-
на», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-342-5756.  

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

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

ПРОДАВЕЦЬ терміново потрібен. Продукти 
харчування. ГР: 3/3. ДР. Офіційне оформлення. 
З/п від 500 грн/день. м. Вишгород, м. Київ. Тел.: 
067-570-5050, 050-151-4128, 063-661-6169, 
дзвінки приймаємо з 9.00 до 18.00.  

ПРОДАВЕЦЬ ГАСТРОНОМІЇ в новий магазин «Ме-
гаМаркет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 8500 грн + 
доплати. Готові працевлаштувати людей з інвалід-
ністю. Співбесіди за адресами: ст.м «Шулявська», 
вул. В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-
5204; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 
067-342-5756.  

КУХАР. З/п 12000 грн. ГР: 7/7. Компанія «Арт оф 
Кукінг» - національна компанія з виробництва за-
морожених продуктів харчування. м.Київ, пров. 
Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.  

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

КУХАРІВ (УНІВЕРСАЛІВ) запрошує готель «Су-
часний готель IQ». Стабільна виплата з/п 2 рази в 
місяць. ст.м «Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6.  
Тел. 067-441-5859, відділ персоналу.  

ОФІЦІАНТІВ запрошує готель «Сучасний готель 
IQ». Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м 
«Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-
441-5859, відділ персоналу.  

ПЕКАР. З/п 14000 грн. ГР: 7/7. Компанія «Арт оф 
Кукінг» - національна компанія з виробництва за-
морожених продуктів харчування. м.Київ, пров. 
Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.  

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

РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
ТІСТОМІСИ з ДР на кондитерське підприємство. 
З/п від 20300 грн. Оболонський район, ст.м «Почай-
на». Тел.: 095-333-4334, 098-333-4334.  

ШАУРМІСТ. Бажано з досвідом роботи. Пере-
вага жінці слов’янської зовнішності. Вимоги: 
комунікабельність, охайність, відповідальність. 
Графік і оплата при співбесіді. Не Маф. Тел. 097-
579-2662  

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ, РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ

АДМІНІСТРАТОРА ГОТЕЛЮ запрошує готель «Су-
часний готель IQ». Обов’язкове знання англійської 
мови. Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м 
«Шулявська», вул. Вадима Гетьмана, 6.  Тел. 067-
441-5859, відділ персоналу.  

БАРМЕН-ПРОДАВЕЦЬ (кухар домашньої кухні) в 
кафе-вареничну. З/п 600 грн/зміна. Бажано жін-
ка, 45-50 років. Ст.м «Лісова» (ринок «Базар»); р-н 
Борщагівка (ринок «Колібріс»). ГР: 7.00-21.00, 2 
тижні/2 тижні. Форму видаємо обов’язково. Дуже 
привітні господарі. Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-
002-9465, Світлана.  

КОНДИТЕР 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.  

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

КОНДИТЕРІВ без досвіду роботи (навчаємо) за-
прошує кондитерське підприємство. З/п від 16500 
грн. Оболонський район, ст.м «Почайна». Тел.: 095-
333-4334, 098-333-4334.  

КУХАР ГАРЯЧОГО ПРОЦЕСУ. З/п 14500 грн. ГР: 
7/7. Компанія «Арт оф Кукінг» - національна ком-
панія з виробництва заморожених продуктів хар-
чування. м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Куренів-
ка). Тел. 067-373-8233.  

КУХАР ДОМАШНЬОЇ КУХНІ-ПРОДАВЕЦЬ в ка-
фе-вареничну. З/п 600 грн/зміна. Бажано жінка, 
45-50 років. Ст.м «Лісова» (ринок «Базар»); р-н 
Борщагівка (ринок «Колібріс»). ГР: 7.00-21.00, 2 
тижні/2 тижні. Форму видаємо обов’язково. Дуже 
привітні господарі. Тел.: 096-437-5537, Олена, 098-
002-9465, Світлана.  

КУХАР в «МегаМаркет», вул. Антоновича, 50. Без-
коштовні обід, медична книжка, фірмовий одяг. 
Забезпечуємо гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.: 
(044) 206-1330, 063-114-1438, 096-874-9265.  
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РЕСТОРАНИ, ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ, МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

ШВАЧКА з ДР терміново в цех з пошиття спецодя-
гу. Своєчасна виплата з/п 2 рази в місяць. З/п від 
15000 грн (відрядна). ГР: пн-пт, з 8.30 до 17.00. Р-н 
Подол. Тел.: 050-632-5194, 096-349-4531.  

ШВАЧКА-ЗАКРІЙНИК потрібна у пошивну май-
стерню (штори, тюль). ДР від 3 років. Соцпакет. 
З/п: ставка + %. Чекаємо на резюме на Viber, тел. 
096-501-9118.  

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

ЛЕГКА  
ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

МАЛЯР МДФ з досвідом роботи від 4-х років, без 
шкідливих звичок, акуратність. З/п 30000 грн (від 
22000 грн на випробувальний термін). Ст.м «Олім-
пійська», вул. Велика Васильківська, 100 або вул. 
Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.  

СТОЛЯР (робочий по дереву) з ДР від 2 років. 
Обов’язки: виготовлення погонажних виробів, розпи-
лювання необрізної дошки, торцювання. Ставка + ви-
роблення, від 12000 грн. Тел. 098-327-3133, Олексій.  

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

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
СТОЛЯРА запрошує готель «Сучасний готель IQ». 
Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м «Шуляв-
ська», вул. Вадима Гетьмана, 6.  Тел. 067-441-5859, 
відділ персоналу.  

ШЛІФУВАЛЬНИК МДФ з ДР від 2 років, без шкід-
ливих звичок. З/п 22000 грн (від 16000 грн на ВТ). 
Ст.м «Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 100 
або вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-
5626, Максим.  
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БЕТОННИКИ. З/п 40000 грн в мicяць. Виплати що-
тижня. Службове житло на об’єкті. Тел. 063-803-3020.  

ВИКОНРОБ (ПОМІЧНИК ВИКОНРОБА) на по-
стійну роботу, візьмемо студента будівельного 
ВНЗ в м.Київ. Спеціалізація по зовнішньому 
утепленню будинків. Навчання, допомога з жит-
лом. Гарантія кар’єрного зростання. Знання ПК, 
ВО. Офіційне працевлаштування. З/п за домов-
леністю, 2 рази на місяць. Тел.: 044-240-0039, 
050-462-0039.  

ВИКОНРОБИ загальнобудівельних робіт з досві-
дом роботи. З/п від 20000 грн. Тел.: 067-235-7821, 
066-112-9899, Олександр.  

ГIПСОКАРТОННИКИ. З/п 40000 грн в мicяць. Ви-
плати щотижня. Службове житло на об’єкті. Тел. 
063-803-3020.  

ЕЛЕКТРИК з досвідом роботи. Група допуску з 
електробезпеки не нижче 3. З/п від 10000 грн. Тел.: 
067-235-7821, 066-112-9899, Олександр.  

ЕЛЕКТРИК на будівництво. З/п від 16000 грн. Офі-
ційне працевлаштування. Бажано вік до 45 років. 
Надаємо житло. Тел. 096-769-6796.  

МОНТАЖНИКИ вентильованих фасадів терміно-
во потрібні підприємству на постійну роботу. ГР: 
8.30-18.00, пн-сб (нд - вих). З/п: 15000-35000 грн 
(від виробітку). Ст.м «Політехнічний інститут», пр-т 
Перемоги, 11. Тел.: 099-100-2033, 067-881-9564, 
Віталій Володимирович; 067- 364-2963, Олександр 
Віталійович.  

МОНТАЖНИКИ стоїчно-ригельної системи термі-
ново потрібні підприємству на постійну роботу. ГР: 
8.30-18.00, пн-сб (нд - вих.) З/п: 15000-35000 грн 
(від виробітку). Ст.м. «Політехнічний інститут», пр-т 
Перемоги, 11. Тел.: 099-100-2033, 067-881-9564, 
Віталій Володимирович; тел. 067-364-2963, Олек-
сандр Віталійович.  

МУЛЯРИ (КАМЕНЩИКИ) для роботи на ви-
соті. Кладка чорнова. Оплата відрядна. Тел. 
098-683-5435.  

ПЛИТОЧНИКИ. З/п 40000 грн в мicяць. Виплати що-
тижня. Службове житло на об’єкті. Тел. 063-803-3020.  

ПРОРАБ в будівельну компанію. ДР в сфері зварю-
вальних та земляних робіт, благоустрою та демон-
тажу. Робота в Києві та області. Тел.: 097-939-6069, 
097-492-3577, 097-382-0037.  

СЛЮСАР ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ РОБІТ-ВОДІЙ-О-
ПЕРАТОР в аварійну компанію. Бажано чоловіки. 
З/п 14000 грн. ГР: 5/2. Тел. 063-255-1441.  

ФАСАДНИКІВ запрошуємо на постійну роботу. 
Утеплення котеджів, висотних будинків. Договір 
або трудова. Оплата 2 рази на місяць. Надає-
мо житло, спецодяг, ел.інструмент. Будівельна 
компанія. Тел.: 050-462-0039, (044) 240-0039.  

ШТУКАТУР. ГР: п’ятиденка. Ми пропонуємо: офі-
ційне працевлаштування, своєчасна виплата з/п, 
харчування. м.Київ, вул. М.Краснова, 27 (Свято-
шинський р-н). Тел. 050-352-6346.  

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

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

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
СКЛАДАЛЬНИК-МОНТАЖНИК СПОК (вікна, пе-
регородки, двері, фасадні системи). Місце роботи: 
Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 8.00-
17.00. Офіційне оформлення. Тел.: 050-443-9412, 
067-827-3265, 044-406-4093.  

СЛЮСАР-ЗБИРАЛЬНИК на виробництво метало-
виробів. З/п від 14000 грн. Ст.м «Бориспільська». 
Тел.: 063-438-7276, 095-174-0003.  

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК на завод або обслугову-
вання території навколо. 25-40 років, ДР від 1 року, 
ВО (технічне) обов’язково! ГР позмінний. м.Виш-
неве, вул. Київська. Офіційне працевлаштування, 
оплачувана відпустка і лікарняний. З/п 16000 грн. 
Тел.: 067-464-3101, (044) 594-2140.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК на обслуговування житло-
вого комплексу у м. Києві. З/п 10000 грн (з м. Києва 
та Київської області). Тел. 097-889-2388.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК (доба/три). З/п від 8500 
грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! 
смт Гатне, Оболонський р-н, Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошин-
ський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрів-
на.  

ТЕХНІК потрібен на постійну роботу. Вимоги: тех-
нічно грамотний, віком від 25 до 45 років (бажано). 
Обов’язки: виконання різних задач по ремонту і 
обслуговуванню кіосків та зупинкових комплексів. 
Умови роботи: робота по всьому місту Києву, 
проїзд оплачується. З/п 12000 грн. Тел. 095-786-
8193, Микола.  

ТРАКТОРИСТ (прибиральник території). З/п 13000 
грн. ГР: 5/2, 8 годин на день. Ст.м «Васильківська», 
тел. 095-692-2434; ст.м «Святошин», тел. 066-812-
1240.  

ТРАКТОРИСТ з ДР в фермерське господарство. 
З/п від 10000 грн. Житло надаємо. Тел. 063-348-
5292.  

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

ФАХІВЕЦЬ З СИСТЕМ ВЕНТИЛЯЦІЇ ТА КОНДИ-
ЦІОНУВАННЯ. З/п 15000 грн. ГР: 5/2, 8 годин в 
день. Ст.м «Васильківська». Тел. 095-692-2434.  

ШЛІФУВАЛЬНИК ПАРКЕТУ на постійну ро-
боту. Робота в Києві. Обладнання надаємо. 
Без ШЗ, порядність, ДР обов’язково, вік ба-
жано до 50 років. З/п від 25000 грн, своєчас-
но, без затримок за кожний об’єкт. Тел. 073-
091-3705.  

ОПЕРАТОР СУШИЛЬНОГО БАРАБАНУ потрібен 
в цех з виробництва сухих будівельних сумішей на 
постійну роботу. З/п від 15000 грн. ГР: позмінний. 
Надаємо житло. Адреса: б-р В.Гавела, 16. Тел. 095-
525-5082.  

ОПЕРАТОР ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ЛІНІЇ потрібен в 
цех з виробництва сухих будівельних сумішей на 
постійну роботу. З/п від 15000 грн. ГР позмінний. 
Адреса: б-р В.Гавела, 16. Надаємо житло. Тел. 095-
525-5082.  

ОПЕРАТОР УКЛАДАЧА АСФАЛЬТОБЕТОНУ. З/п 
від 25000 грн. Оплата понаднормових. Компен-
саційні доплати за житло та харчування. Спецо-
дяг. Соціальний пакет (відпустки, лікарняні). Тел.: 
063-232-5869, 066-245-4298, Viber, Telegram, 
WhatsApp.  

ОПЕРАТОР ФАСУВАЛЬНОЇ ЛІНІЇ. З/п 14000 грн. 
ГР: 7/7. Компанія «Арт оф Кукінг» - національна 
компанія з виробництва заморожених продуктів 
харчування. м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Ку-
ренівка). Тел. 067-373-8233.  

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА на виробництво пере-
робки полімерів, навчання. З/п від 14000 грн. Київ, 
ст.м. «Берестейська». Тел. 095-068-4654.  

ОПЕРАТОРИ ПРОКАТНОГО СТАНУ з виробництва  
профнастилу терміново потрібні ТОВ «Укрметал 
Трейд» в м. Бортничі. Вік бажано 18-50 років. На-
дається  житло. Тел. 063-324-8210.  

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

ПИЛОРАМНИКИ потрібні на деревообробне під-
приємство. Місце роботи: Київ, ст.м «Видубичі», 
пров. Деревообробний, 5, ст.м «Видубичі». З/п 300 
грн. за 1 куб.м готової продукції. Офіційне працев-
лаштування + соціальний пакет, безкоштовне хар-
чування, забезпечуємо житлом. Тел. 096-116-2521, 
Віталій.  

ПІДСОБНИК-РІЗНОРОБОЧИЙ на будівництво. 
Без ШЗ, міцної статури, ДР на електробензоінстру-
менті. З/п 500-600 грн/день. Виплата щоденно. 
Тел.: 063-112-1515, 098-190-9070.  

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

САНТЕХНІК в бізнес-центр в р-ні ст.м «Почайна». 
З/п 14500 грн. ГР: 5/2, 8 годин в день. Тел. 095-
838-4801.  

ВОДІЙ НАВАНТАЖУВАЧА потрібен в цех з ви-
робництва сухих будівельних сумішей на постійну 
роботу. З/п від 14000 грн. ГР позмінний. Надаємо 
житло. Тел. 095-525-5082. Адреса: б-р В.Гавела, 
16.  

ЕЛЕКТРИК черговий (доба/три). З/п від 8500 грн/
міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! смт 
Гатне, Оболонський р-н, Солом’янський р-н, Го-
лосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошин-
ський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрів-
на.  

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

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

ЕЛЕКТРОМОНТЕР. Ст.м «Мінська». З/п від 
12000 грн. ГР: 2/2, з 7.30 до 22.00. Офіційне 
працевлаштування. Біла оплата праці. Безко-
штовне харчування. Тел. 050-312-3236  

ЗАПЛІТАЛЬНИК СТАЛЕВИХ КАНАТІВ-УЧЕНЬ 
ЗАПЛІТАЛЬНИКА (навчаємо) в ТД «Квинта». ГР: 
з 9.00 до 17.00, пн-пт. Оплата договірна. Адреса: 
Балтійський провул., 23. Тел.: 044-537-3158, 067-
446-2216.  

ЗВАРЮВАЛЬНИК листозгинального станка (ЧПУ) 
на виробництво металовиробів. З/п від 17000 грн. 
Місцезнаходження: р-н ст.м «Бориспільська». Тел.: 
063-438-7276, 095-174-0003.  

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

КРОМКУВАЛЬНИК пвх-кромки потрібен на по-
стійну роботу. ДР обов’язково. З/п від 15000-18500 
грн. ГР: пн-пт, 9.00-18.00. Р-н ст.м «Почайна». Тел. 
095-761-3438.  

МАЛЯР на металовиробництво. З/п від 14000 грн. 
Місцезнаходження: р-н ст.м «Бориспільська». Тел.: 
063-438-7276, 095-174-0003.  

МАШИНІСТ КАТКА. З/п від 25000 грн. Оплата по-
наднормових. Компенсаційні доплати за житло та 
харчування. Спецодяг. Соціальний пакет (відпуст-
ки, лікарняні). Тел.: 063-232-5869, 066-245-4298, 
Viber, Telegram, WhatsApp.  

МОНТАЖНИК РЕА. Ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п від 
18000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення. 
Тел. (044) 291-0041.  

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК ТПА (ЛИВАРНИК). З/п від 
13000 грн. ГР позмінний. Можливе забезпечення 
житлом. Тел. 095-142-6181.  
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ОПЕРАТОР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ в «Мега-
Маркет», вул. Антоновича, 50. Безкоштовні обід, 
медична книжка, фірмовий одяг. Забезпечуємо 
гуртожитком. Гарантована з/п. Тел.: (044) 206-
1330, 063-114-1438, 096-874-9265.  

ОХОРОНЕЦЬ (чоловік, охайний) на житловий бу-
динок у Святошинському р-нi. ГР: 1/3 - 500 грн/ 
зміна (з м. Києва та Київської області). Тел. 068-
603-2764.  

ОХОРОННИК в заміський будинок, с.Стоянка, 
Києво-Святошинський р-н. Без ШЗ, ДР в замісь-
ких будинках, ДР з охорони території, з наявністю 
документів. ГР: 3/1 тиждень (житло надається, на 
території). З/п за місяць (3 робочі тижні) 15000 грн. 
Тел.: 067-464-3101, 044-594-2140.  

ОХОРОННИК. Доба/три. Офіційне працевлашту-
вання, своєчасна виплата з/п, харчування. Вул. 
Краснова, 27. Тел. 050-442-5814.  

ОХОРОННИК. Ст.м «Мінська». З/п від 13000 
грн. ГР: 4/2 по 12 годин. Офіційне працевлашту-
вання. Біла оплата праці. Безкоштовне харчу-
вання. Тел. 050-312-3236.  

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

СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ОХОРОННИКА запрошує на роботу ТОВ «ТД 
«Київхліб». З/п від 8000 грн. Графік позмінний. 
Офіційне працевлаштування. Вул. Костянтинівсь-
ка, 64. Тел.: (044) 354-4037, 050-409-6567, 050-
720-0243.  

ОХОРОННИКИ в м. Київ (р-н ст.м «Вокзальна»). 
Вахта та інші зміни. Можливо пенсіонери. З/п до-
говірна, своєчасна. Тел.: (044) 383-8204, 067-285-
5737, 099-062-8747, 093-078-0206.  

ОХОРОННИКИ. Вахта: 3/3, 7/7, 15/15, 20/10 та 
більше. Об’єкти по Києву та області. З/п 350-750 
грн/зміна. Виплата авансу після вахти до 50% від 
з/п. Проживання безкоштовно. Звертатися: ст.м 
«Лівобережна», вул. Є. Сверстюка, 19, оф. 1104 
або за тел.: 096-308-1263, 066-549-4430, 063-251-
7740.  

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

ОХОРОННИЦІ в охоронну компанію. Бажано жін-
ки, вік не обмежений. ГР: 2/4 та ін. Р-н роботи: вул. 
Сім’ї Сосніних (Борщагівка). Проживання бажано 
в ближніх р-нах або по гілці Київ-Коростень. Тел.: 
063-596-5676, 050-330-2431.  
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ВОДІЇ

ВОДІЙ ЗІ СВОЇМ АВТО УНІВЕРСАЛ. «Герольд-
майстер» - виробництво нагородно-сувенірних ви-
робів. Тел.: (044) 465-6225, вул. Бориспільська, 17.  

ВОДІЙ КАТ. «В» ТА «С». З/п від 13000 грн. ГР: 
2/2, з 7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштуван-
ня. Біла оплата праці. Безкоштовне харчування. 
Тел. 050-312-3236.  

ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 20000 
грн. Тел. 050-352-2552.  

ВОДІЙ на автомобіль MAN TGA, вантажопідй-
омність 20 т, холодильник. Відрядження по 
Україні. Можливий вахтовий метод роботи. 
Офіційне працевлаштування. З/п від 35000 грн. 
Тел. 096-669-7156.  

ВОДІЙ на вантажний автомобіль 1,5-5 тонни. По 
Києву і Україні. Проживання Вишневе, Боярка. Тел. 
067-405-4178.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР на вантажний мікроавто-
бус «RENO TRAFIC» потрібен організації, що зай-
мається монтажем та сервісом систем вентиляції 
та кондиціонування. З/п 13000-15000 грн. ДР від 
5 років. ГР: з 9.00 до 18.00. Доставка і отримання 
матеріалів і обладнання на склад і об’єкти ком-
панії, згідно маршрутного завдання; оформлення 
товарно-транспортних документів на ТМЦ; своє-
часне навантаження-вивантаження матеріалів і 
обладнання. Досвід безаварійного водіння, дбай-
ливе ставлення до ТМЦ, підтримання автомобіля 
в справному стані. м.Київ, вул. В. Макуха, 1. Тел.: 
095-695-5060, Сергій Михайлович.  

КРАНІВНИК на автокран. Тел. 067-620-2018.  

ВОДІЙ потрібен на авто компанії на постійну робо-
ту в компанію «Давай Переїдем» (сфера вантажо-
перевезень). З/п від 12000 до 18000 грн. Знання 
міста, ДР, баж. від 25 до 60 років. Правий і Лівий 
береги. Тел.: 063-580-6060, 067-580-6060.  

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

ВОДІЙ-МІЖНАРОДНИК. Наявність кат. «С, Е», 
ЧИП, свідоцтво водія-міжнародника, ДР від 1 року 
на тягачі с напівпричепом. Здійснення автомобіль-
них вантажоперевезень в Голандію, Бельгію, Поль-
щу, Болгарію, Румунію. Постійна зайнятість, робота 
з тентовими напівричепами. З/п 30000 грн. Тел. 
067-405-7484.  

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

КАРЩИК-ВОДІЙ електронавантажувача на склад 
оптової продажі солі. Досвід роботи в обслуго-
вуванні електронавантажувача обов’язково. ГР: 
5-денка, з 9.00 до 18.00 З/п 13000 грн. Тел. 093-
351-9959.  

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

ВОДІЇ КАТ. «В»,»Е». Баж. до 50 років. Перевага 
мешканцям Правого берега. Тел. 067-502-4898.  

ВОДІЇ КАТ. «В, С» малотоннажний автомобіль по-
трібен на постійну роботу. Р-н Нивки-Виноградар. 
Тел.: 096-292-5919, 063-795-9598.  

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

ВОДІЇ кат. «С, Е» потрібні автотранспортному під-
приємству «Profibeton», смт Калинівка, Броварсь-
кого р-ну, Київської обл. З/п 25000-30000 грн. Жит-
ло безкоштовне. Тел. 067-193-5506.  

ВОДІЇ на DAF. Графік ненормований. Голосіївсь-
кий р-н. З/п 15000-25000 грн. Тел.: 097-858-
7080, 093-858-7080.  

ВОДІЙ кат. «С, С1». Місцезнаходження: ст.м «Дар-
ниця». З/п від 15000 грн. Тел.: (050) 462-2857, (067) 
403-9661.  

ВОДІЙ на автобус «Еталон». Розвозка підприєм-
ства. Дві ходки в день. Вахта: 15/15. Приймаємо 
іногородніх. Проживання безкоштовне. З/п 9000 
грн (вахта). Тел. 067-657-3469.  

ВОДІЙ на автомобіль MAN, вантажопідйомність 
10 т, 20 т. Відрядження по Україні. Можливий 
вахтовий метод роботи. Житлом забезпечуємо. 
Офіційне працевлаштування. З/п 30000 грн. 
Тел. 096-669-7156.  

ВОДІЙ АВТОНАВАНТАЖУВАЧА (КАРЩИК). Робо-
та на автонавантажувачах Балканкар, Маніту. Місце 
роботи: м.Київ, пров. Деревообробний, 5. З/п: 750 
грн/день + харчування + можливе забезпечення 
житлом. Без шкідливих звичок. Тел. 096-116-2521, 
Віталій Олександровий.  

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

ВОДІЙ ЕВАКУАТОРА потрібен на постійну роботу 
на автосервіс. З/п від 20000 грн. Іногороднім на-
даємо житло. Тел. 067-235-6830.  
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ВОДІЇ
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ВОДІЇ, АВТОСЕРВІС

АВТОЕЛЕКТРИК-ДІАГНОСТ дуже гарний потрібен 
на фасадне СТО. Умови співпраці за домовленістю. 
ДР обов’язково. Великий обсяг. З/п 70 %. Р-н ст.м 
«Бориспільська». Тел.: 050-311-4345, 098-311-4345.  

АВТОМАЛЯР на постійну роботу на СТО. Оплата 
50/50. Лівий берег, вул. Віскозна. Тел. 097-117-
1173.  

АВТОМАЛЯР потрібен на постійну роботу на СТО. 
З/п відрядна, висока. Адреса: вул. Васильківська, 
Голосіївський р-н. Тел. 063-351-2564.  

АВТОМАЛЯР потрібен на постійну роботу на ав-
тосервіс. З/п від 25000 грн. Іногороднім надаємо 
житло. Тел. 067-235-6830.  

АВТОМИЙНИКИ. Бажано до 40 років. Надаємо 
житло. З/п 30%. Тел. 095-429-6986.  

АВТОМИЙНИКИ. Безкоштовне житло. Солом’ян-
ський р-н. З/п висока. Тел.: 067-772-4591, 096-
361-5203.  

АВТОМИЙНИКІВ запрошує автомийка «Аква-
сіті». З досвідом і без досвіду роботи. З/п від 
12000 грн і вище (виплата щотижня). Іногород-
нім надаємо житло. Тел.: 096-500-1631, 050-
641-5772.  

АВТОСЛЮСАР (УЧЕНЬ) потрібен на арматур-
но-слюсарні роботи, розборка/збірка до рихтовки/
покраски. З/п договірна, висока. Адреса: вул. Ва-
сильківська, Голосіївський р-н. Тел. 063-351-2564.  

АВТОСЛЮСАР вантажних автомобілів-сміт-
тєвозів MAN. ГР: 6-денка, з 8.00 до 20.00 або 
1 тиждень/тиждень або 2 тижні/тиждень. ДР 
з технікою на вантажному сервісі від 2 років, 
знання конструкції автомобіля і технології ре-
монту. Своєчасна виплата з/п. Тел.: 050-462-
1107, 073-178-2757.  

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

АВТОСЕРВІС
АВТОСЛЮСАР-УЧЕНЬ-ПОМІЧНИК. Без ДР. ГР: з 
10.00 до 19.00, пн-сб, Борщаговка. Тел. 063-727-
1339.  

АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК на СТО. З/п від 20000 
грн. Дарницький р-н. Надаємо житло. Тел. 063-
159-1514.  

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

МАЛЯР-ПОМІЧНИК МАЛЯРА ПОРОШКОВОЇ 
ПОКРАСКИ ДИСКІВ. Знання правил підготовки 
дисків під покраску, найменування та види фарб, 
грунтів. Можливо навчання. Контроль якості ви-
робів, акуратність, уважність, відповідальність. Тел. 
098-195-1721, з 9.00 до 19.00.  

СЛЮСАР по ремонту вантажних авто і приче-
пів. Ходова частина, зварювальні роботи. Мож-
ливий вахтовий метод роботи. Житлом  забез-
печуємо. З/п висока. Тел. 067-505-9118.  

РИХТУВАЛЬНИК потрібен на постійну роботу на 
автосервіс. З/п від 25000 грн. Іногороднім надаємо 
житло. Тел. 067-235-6830.  

ХОДОВИК з досвідом роботи на СТО, р-н Троє-
щина. вул. Бальзака. Тел. 093-307-4927.  

ШИНОМОНТАЖНИКИ. Терміново! Порядні, пра-
цьовиті. Ст.м «Шулявська», «Дорогожичі»,»Академ-
містечко». З/п: 500 грн/доба + %. Тел. 098-195-
1721.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Ст.м «Мінська». З/п 
від 13000 грн. Графік: 3/3, з 7.30 до 22.00. Офі-
ційне працевлаштування. Біла оплата праці. 
Безкоштовне харчування. Тел. 050-415-8013.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ. З/п 10000-15000 грн. 
Надаємо житло. Бажано чол. до 40 років. Також за-
прошуємо студентів на індивідуальний графік. Р-н 
ст.м «Бориспільська». Тел. 067-828-3817.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК-ВАНТАЖНИК ТОВА-
РУ потрібен на продуктовий склад. Київ, ст.м 
«Житомирська». З/п від 10000 грн і вище, є 
можливість підробітку. Тел. 068-609-7674.  

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

ПРАЦІВНИКА СКЛАДУ запрошуємо на роботу в ТД 
«Квінта». ГР: з 9.00 до 17.00, пн-пт. Оплата договір-
на. Всіх, кого зацікавила дана вакансія, прохання 
звертатися за телефонами! Тел.: (044) 537-3158, 
(067) 446-2216. Адреса: Балтійський пров., 23.  

ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД. Баж. чоловіки до 50 
років, з хорошим фізичним здоров’ям і без шкідли-
вих 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.  

ПРОМОУТЕР запрошується на постійну роботу. 
З/п 15000 грн. Офіційне оформлення. Адреси ро-
боти: вул. Саперно-Слобідська, 26 та Кільцева до-
рога, 12. Тел. 067-554-1241.  

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

КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК на склад. Бажано на-
явність прав на водіння. Офіційне оформлення. 
Стабільна виплата з/п від 15000 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.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК в цех з виробництва сухих 
будівельних сумішей на постійну роботу потрібні. 
З/п від 14000 грн. ГР позмінний. Надаємо житло. 
Тел. 095-525-5082. Адреса: б-р В.Гавела, 16.  

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

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

ЕКСПЕДИТОР на склад продуктів харчування. З/п 
від 12000 грн/міс. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Ака-
деміка Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-
455-4262, 067-325-1050.  

КАРЩИК потрібен на постійну роботу. ДР обов’яз-
ково. З/п від 15000 грн. ГР: пн-пт. Тел. 096-033-
0032.  

КАРЩИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК на склад про-
дуктів харчування. З/п від 13000 грн/міс. ГР: 
пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка Білецького, 34, 
масив Відрадний. Тел.: 044-455-4262, 067-325-
1050.  

КОМІРНИК запрошується на постійну роботу. З/п 
13000 грн. ГР: 5-денний, з 8.30 до 17.00. Офіційне 
оформлення. Адреса складу: ст.м «Берестейська», 
вул. Козелецька. Тел. 067-554-1241.  

КОМІРНИК. Місце роботи: Київ, Кільцева дорога, 
19. ГР: п’ятиденка, 8.30-17.30. Офіційне оформ-
лення. З/п 11000-13000. Тел.: 050-443-9412, 067-
827-3265, 044-406-4093.  
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ВАНТАЖНИК-РІЗНОРОБОЧИЙ потрібен в цех з 
виробництва сухих будівельних сумішей на постійну 
роботу. З/п від 13000 грн. ГР позмінний. Надаємо 
житло. Тел. 095-525-5082. Адреса: б-р В.Гавела, 16.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ. З/п 10000-15000 грн. 
Надаємо житло. Бажано чол. до 40 років. Також за-
прошуємо студентів на індивідуальний графік. Р-н 
ст.м «Бориспільська». Тел. 067-828-3817.  

ПІДСОБНІ РОБІТНИКИ терміново потрібні ТОВ 
«Укрметал Трейд» в м. Бортничі. Вік бажано 18-50 
років. Надається  житло. Тел. 063-324-8210.  

РІЗНОРОБИ (ч/ж). Різні ГР (п’ятиденка, вахта). 
З/п від 600-800 грн/день. Безкоштовне житло. 
Тел.: 068-364-6168, 093-210-8256.  

РІЗНОРОБОЧИЙ в пекарню потрібен у зв’язку з 
розширенням виробництва на постійну роботу. 
Оболонь. Тел.: (044) 462-4419, (093) 472-0301.  

РІЗНОРОБОЧІ, особи з інвалідністю 2-3групи. 
Умови праці: повна зайнятість, офіц. працевлашту-
вання + соцпакет. Вимоги:  ДР не обов’язковий, без 
обмежень по віку. ГР: 8/5, з 9.00 до 18.00. Робота 
в р-ні ст.м «Деміївська». Тел.: 044-527-9583, 096-
338-8983.  

ВАНТАЖНИКИ-КОМІРНИКИ терміново потріб-
ні на склад дверей. Поділ, ст.м «Почайна», ст.м «Т. 
Шевченка». Бажано чол. 21-45 років. З/п від 13000 
грн на стажування, далі - договірна. ГР: пн-пт, 9.00-
18.00. Бонуси, премії. Тел. 093-122-3696, Вадим.  

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК (запрошуємо 
на підробіток студентів) на склад компанії-дистриб’ю-
тору кондитерських виробів. Нічні та денні зміни. 
Солом’янський р-н. Офіційне працевлаштування, со-
цпакет. З/п від 10000 грн. Бажано проживання на Пра-
вому березі. Тел. 067-505-1554, Микола Андрійович.  

ВАНТАЖНИК-ПАКУВАЛЬНИК на виробництво ме-
таловиробів. З/п від 12000 грн. Ст.м «Бориспільсь-
ка». Тел.: 063-438-7276, 095-174-0003.  

ВАНТАЖНИК-РІЗНОРОБ. Житло надається. Тел.: 
066-799-7001, 099-232-7316.  

ВАНТАЖНИК-СОРТУВАЛЬНИК (переробка втор-
сировини). Баж. чол. від 20 до 50 років, відповідаль-
ність, бажання працювати і заробляти. Наявнiсть 
паспорта, iд. кода. Обов’язки: розвантаження/за-
вантаження, сортування (ПЕТ пляшок, плівки, ма-
кулатури). ГР: з 8.00 до 17.00. Київ, Правий берег. 
З/п 2 рази в місяць. Іногороднім надається житло. 
Тел. 073-550-1053.  

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

ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

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

ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ, ВАНТАЖНИКИ, СФЕРА ПОСЛУГ

ПРИБИРАЛЬНИК в новий магазин «МегаМар-
кет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 6500 грн. 
Готові працевлаштувати людей з інвалідністю. 
Співбесіди за адресами: ст.м «Шулявська», вул. 
В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; 
ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 067-
342-5756.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ на постійну роботу тер-
міново потрібні. Оплата щотижнево. Чо-
ловіки та жінки бажано до 50 років. Тел. 097-
137-3838.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) ОФІСУ терміново потріб-
ні. Денні та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Місце робо-
ти: центр. Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата 
своєчасно, 2 рази на місяць від 8400 до 10000 грн. 
Тел.: 063-546-2981, 067-402-1393, 063-546-2964, 
067-245-6804.  

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 9000 грн. Тел.: 067-
402-1393, 063-546-2981, 063-546-2964.  

ДОМРОБІТНИЦЯ для ведення домашнього госпо-
дарства в приватний заміський будинок. Баж. жін. 
до 40 років, яка вміє смачно готувати, акуратна, 
охайна, інтелігентна, порядна. ГР: місяць/місяць. 
Проживання, харчування та проїзд за рахунок го-
сподаря. Тел. 050-444-4424.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п 
300-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Мож-
ливі 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.: 063-546-2981, 067-402-
1393, 063-546-2964, 067-245-6804.  

ПОКОЇВОК запрошує готель «Сучасний готель IQ». 
Стабільна виплата з/п 2 рази в місяць. ст.м «Шуляв-
ська», вул. Вадима Гетьмана, 6. Тел. 067-441-5859, 
відділ персоналу.  

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

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

СФЕРА ПОСЛУГ

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

ВАНТАЖНИК потрібен на постійну роботу. Р-н ст.м 
«Васильківська». Тел. 099-355-2078.  

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

ВАНТАЖНИКА-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКА запро-
шує торгово-виробнича компанія. Житловий ма-
сив Бортничі. ГР: 6-денка. Наявність актуального 
військового квитка обов’язкова. Офіційне оформ-
лення. Своєчасна з/п. Тел. 050-449-8035, резюме 
відправляти: Nataliia.drashko@bayaderagroup.com  

ВАНТАЖНИКИ для вивантаження та завантажен-
ня харчової солі, мішки 25 та 50 кг. Бажано 20-40 
років. ГР: з 9.00 до 17.30. З/п 12000 грн. Надаємо 
погрузчики. Склад ст.м «Лівобережна», пр-т Визво-
лителів. Тел. 093-351-9959.  

ВАНТАЖНИКИ на постійну роботу. Р-н Нивки - Ви-
ноградар. Тел.: 096-292-5919, 063-795-9598.  

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

ДВІРНИК (прибирання території) біля бізнес-цен-
тру. З/п 10000 грн. ГР: 5/2, 8 годин на день. ст.м 
«Площа Льва Толстого», тел. 099-381-8826; ст.м 
«Лук’янівська», тел. 050-737-1213; ст.м «Почайна», 
тел. 095-838-4801.  

ДВІРНИК для обслуговування багатоквартир-
ного житлового будинку в Києві. Офіційне пра-
цевлаштування. Ч/ж, бажано до 55 років. Теле-
фонуйте за тел. 097-901-0291.  

ДВІРНИК. З/п 6500 грн/міс. Повна зайнятість. Офі-
ційно. Терміново! смт Гатне, Оболонський р-н, Со-
лом’янський р-н, Голосіївський р-н, Шевченківсь-
кий р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-031-5245, 
Олена Олександрівна.  

ДВІРНИКИ. З/п 300-400 грн. Швидкий розраху-
нок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 
063-391-3747.  

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.: 063-
546-2981, 067-402-1393, 063-546-2964, 067-245-
6804.  

ДВІРНИК-ПРИБИРАЛЬНИК в ЖЕК. З/п 5500 грн. 
Ст.м «Житомирська». Надаємо житло. Тел. 067-
998-6667.  
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СФЕРА ПОСЛУГ
ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п 
300-400 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ бізнес-центрів. З/п 9500 грн. ГР: 
5/2, 8 годин на день. Ст.м «Васильківська», тел. 095-
692-2434; ст.м «Площа Льва Толстого», тел. 099-381-
8826; ст.м «Лук’янівська», тел. 050-737-1213.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ на виробництво (пекарня). ГР: 
тиждень/тиждень. Оболонь. Тел.: (044) 462-4419, 
(093) 472-0301.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ терміново потрібна. ГР: 5/2, 
ранок або вечір. З/п від 5000 грн. Робота по  вул. 
Бориспільська (в р-ні Радіозаводу). Тел. 067-430-
0890, Анастасія.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в кондитерський цех. З/п висо-
ка. Троєщина. Тел. 067-829-2837.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ. З/п 12000 грн. ГР: 7/7. Ком-
панія «Арт оф Кукінг» - національна компанія з ви-
робництва заморожених продуктів харчування. 
м.Київ, пров. Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 
067-373-8233.  

РОБІТНИК з комплексного прибирання та утри-
мання будинків. З/п 6500 грн/міс. Повна зай-
нятість. Офіційно. Терміново! смт Гатне, Оболон-
ський р-н, Солом’янський р-н, Голосіївський р-н, 
Шевченківський р-н, Святошинський р-н. Тел. 063-
031-5245, Олена Олександрівна.  
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

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

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКИ ТОВАРУ в новий мага-
зин «МегаМаркет», ст.м «Нивки». ГР: 7/7. З/п від 
9200 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалід-
ністю. Співбесіди за адресами: ст.м «Шулявська», 
вул. В. Гетьмана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-
5204; ст.м «Вокзальна», вул. Сурикова, 3-А, тел. 
067-342-5756.  

КОНТРОЛЕР-КАСИР (КОНДУКТОР) в автобусний 
парк № 6 (вул. Пухівська, 4, Троєщина). Розвозка. 
Офіційне працевлаштування. З/п 6000-10000 грн. 
Тел.: (044) 521-3669, 098-837-2983.  

ПАКУВАЛЬНИКА БАГАЖА (м. Бориспіль) запро-
шує на роботу мережа АЗС SOСAR. Тел. 067-504-
8404 (вартість дзвінків згідно тарифів вашого опе-
ратора).  

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК. Бажано чоловік. З/п 7800 
грн/міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! 
смт Гатне, Оболонський р-н, Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н, Святошин-
ський р-н. Тел. 063-031-5245, Олена Олександрів-
на.  

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

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

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

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

РОБІТНИКА НА ЧИСТКУ ОПАЛУБКИ запро-
шуємо на роботу. Баж. чол. 20-50 років. Житла 
немає. Тел. 067-328-3262  

ВТРАЧЕНИЙ ДИПЛОМ Г-ІІ N 242657 ТА ДОДА-
ТОК ДО НЬОГО, який виданий Київським Дер-
жавним університетом театрального мистецтва ім. 
Карпенко-Карого за реєстраційним N049, на ім’я 
Довгань Ольги Володимирівни, вважати недійс-
ним.  

ДОРОЖНІЙ РОБІТНИК. З/п від 20000 грн. Оплата 
понаднормових. Компенсаційні доплати за житло 
та харчування. Спецодяг. Соціальний пакет (від-
пустки, лікарняні). Тел.: 063-232-5869, 066-245-
4298, Viber, Telegram, WhatsApp.  

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), телефо-
нувати цілодобово, без вихідних.  

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 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), телефо-
нувати цілодобово. www.ashostel.com.ua  
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ВАКАНСІЇ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ЦЕНТРУ ЗАЙНЯТОСТІ
До Вашої уваги пропонуються вакансії, які розміщаються в ЗМІ на замовлення 

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

ДЕСНЯНСЬКА   
(044) 590-65-43

ДУ «ІС МОЗ УКРАЇНИ»
Фахівець з публічних закупівель 7000
КИЇВСЬКИЙ ПАНСІОНАТ ВЕТЕРАНІВ 
ПРАЦІ
кухар 8000
двірник 6000
КНП «ЦПМСД № 1» ДЕСНЯНСЬКОГО 
РАЙОНУ М. КИЄВА
електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування

6600

лікар загальної практики-сімейний лікар 17000
прибиральник службових приміщень 6000
фельдшер-лаборант 10000
КП «КЕРУЮЧА КОМПАНІЯ З 
ОБСЛУГОВУВАННЯ ЖИТЛОВОГО 
ФОНДУ ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ М. 
КИЄВА
слюсар-сантехнік 7517
електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування

7517

пічник 8784
покрівельник рулонних покрівель та 
покрівель із штучних матеріалів

8784

робітник з комплексного прибирання 
та утримання будинків з прилеглими 
територіями

6125

майстер дільниці 10623
Електрогазозварник 9063
ТОВ «АВОСЬКА ЦЕНТР»
продавець продовольчих товарів 6000
касир торговельного залу 6000
ТОВ «КАРЛСОН-ТРАНС»
водій автотранспортних засобів 9000
ТОВ «СУПЕРМАШ»
токар 12000
підсобний робітник 6100

ДАРНИЦЬКА  
(044)567-26-03

АТ «ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗАВОД 
«ЕНЕРГЕТИК»
слюсар-електромонтажник 10000
електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування

8000

механік 11000
начальник (завідувач) виробничої 
лабораторії

12000

начальник бюро (промисловість) 12000
майстер дільниці 12000
ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ 
ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №210 
ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА
інструктор з фізкультури 7200
ЗАКЛАД ОСВІТИ «МАНДАРИНКА - 
ДИТЯЧИЙ САДОК»
вихователь 6090
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ 
ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ 
МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ № 
1 ДАРНИЦЬКОГО РАЙОН
Молодша медична сестра (мол. мед. 
брат) (санітарка, санітарка-прибирал., 
санітарка-буфетниця та ін.)

6000

КОНОНЕНКОВ СЕРГІЙ ІЛЛІЧ
Сестра медична (брат медичний) 12000
СЕДНЄВ ОЛЕКСАНДР ВАСИЛЬОВИЧ
водій автотранспортних засобів 22000
ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»
слюсар з ремонту устаткування пода-
вання палива

10000

слюсар з ремонту устаткування пода-
вання палива

10890

машиніст подавання палива 10390
лаборант хімічного аналізу 11260
машиніст крана (кранівник) 12873
підсобний робітник 9600

складач поїздів 9970
диспетчер 7530
адміністратор 9580
Менеджер (управитель) з адміністра-
тивної діяльності

9580

машиніст бульдозера (будівельні 
роботи)

13500

Офіс-адміністратор 9580
Консультант 9580

ДНІПРОВСЬКА  
(044)590-65-31

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «МЕДИЧНИЙ 
ЦЕНТР «ЕКСПРЕС-МЕДІКАЛ»
лікар-невропатолог 6000
лікар-отоларинголог 6000
лікар-психіатр 6000

СОЛОМ’ЯНСЬКА  
(044) 277-37-08

КНП «КМСП»
лікар-психотерапевт 6000
лікар-кардіолог 12849
рентгенолаборант 10000
прибиральник службових приміщень 6000
ПРАТ «ДІПРОЗВ’ЯЗОК»
Технік-електрик 6500
фахівець 7300
ТОВ «АПТЕКА 99»
провізор 10000
завідувач аптеки (аптечного закладу) 10000
ТОВ «ВАЙН ХАНТЕРС»
електромеханік торговельного та холо-
дильного устаткування

6300

СВЯТОШИНСЬКА 
 (044)405-54-56

«АРДІС»
прибиральник службових приміщень 10000
Слюсар-складальник виробів (спеціаль-
ні виробництва)

14000

СВЯТОШИНСЬКИЙ ДИТЯЧИЙ 
БУДИНОК-ІНТЕРНАТ
кухар 11000
Молодша медична сестра (мол. мед. 
брат) (санітарка, санітарка-прибирал., 
санітарка-буфетниця та ін.)

10000

лікар-психіатр 16000
ТОВ «КІНЛОК»
монтажник зв’язку-кабельник 20000
Зварник 20000
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АВТОСЕРВІС 
ЦЕНТР»ОТАМАН»
рихтувальник кузовів 10000
Слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів

10000

ОБОЛОНСЬКА  
(044)462-10-40

ПРАТ «ДБК - 4 ЗАВОД ЗБВ»
формувальник залізобетонних виробів 
та конструкцій

13000

контролер бетонних та залізобетонних 
виробів і конструкцій

6000

слюсар-ремонтник 11000
майстер цеху 9700
головний технолог 10250
водій автотранспортних засобів 12000
кухонний робітник 6000
Електрозварник ручного зварювання 15000

ГОЛОСІЇВСЬКА 
 (044)257-76-02

ІНСТИТУТ МОЛЕКУЛЯРНОЇ БІОЛОГІЇ І 
ГЕНЕТИКИ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ 
НАУК УКРАЇНИ
слюсар-ремонтник 6000
бухгалтер 9000
слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування

6000

ННЦ ПТО НАПН УКРАЇНИ
бухгалтер 12000
майстер виробничого навчання 15000
Інструктор з індивідуального навчання 
водінню

15000

ТОВ «ААН»СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ»
аудитор 10000

ПОДІЛЬСЬКА  
(044)427-03-28

АТ «КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД»
машиніст розфасувально-пакувальних 
машин

10000

комірник 13000
двірник 8000
вантажник 11000
КП «ЖИТНІЙ РИНОК»
комірник 6000
вантажник 7060
НАУКМА
електромонтер з ремонту  
та обслуговування  
електроустаткування

7000

юрисконсульт 8500
ТОВ «СТОЛИЧНИЙ МЛИН»
муляр 9000
електрик цеху 12000
тракторист 10000
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ПОДІЛЬСЬКОЇ 
РАЙОННОЇ В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
прибиральник службових приміщень 6000
двірник 6000
Вихователь дошкільного навчального 
закладу

6000

ШЕВЧЕНКІВСЬКА 
 (044)590-64-94

КНП «ЦЕНТР ЕМД ТА МК»
столяр 11000
слюсар з обслуговування теплових 
мереж

11000

машиніст компресорних установок 11000

лікар-кардіолог 18000

Маляр 11000

Інженер-будівельник 13000

Лікар з медицини невідкладних станів 11000

Фельдшер з медицини невідкладних 
станів

14000
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ьогодні у сучасних дослідників є 
чимало рекомендацій з приводу 
того, як необхідно починати свій 
ранок всім, хто бачить себе успіш-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Олександр Мавлідінов

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

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

Олександр Мавлідінов

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

В

C

ЯК ПОЧАТИЯК ПОЧАТИ

свій успішний свій успішний 
день?день?
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оціологи давно наголошують на 
готовності і прагненні до змін, 
властиві сучасним українцям. 
Ця риса проявляється у всьому, 

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

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

Олександр Мавлідінов

Заяви про 
себе правильно

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

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

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

Олександр Мавлідінов
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Професія  
поза часом

ЩЩ

КАР'ЄРА І... КАР'ЄРА І... 
кімнатнікімнатні РОСЛИНИ РОСЛИНИ

о тільки не придумує людина, 
аби полегшити собі робочий 
процес.
Починаючи від спеціальних ме-

блів, які мають створити максимум ком-
форту для заощадження сил і уваги і, закін-
чуючи всілякими «відволікаючими», хоч на 
деякий час, заняттями: іграми, перекура-
ми, соціальними мережами. Але, незва-
жаючи на всі новомодні і цілком реальні 
«вигадки», більшість з нас, відчайдушно 
терпить робочий тиждень, перетворюю-
чи своє життя на добровільні тортури.
Стимулюючи себе до роботи, ми завішу-
вали стіни наших офісів закликами, гра-
мотами та нагородами, сподіваючись, та-
кою мотивацією створити необхідну кон-
курентну робочу атмосферу.
А, тим часом, вчені давно довели, що зви-
чайні кімнатні рослини здатні не тільки по-
легшити життя «офісного планктону», а й 
допомогти багатьом досягти очікуваних 
ними результатів у роботі і кар'єрі.

УВАГА!  
РЕСУРС «УВАГИ» – ОБМЕЖЕНИЙ!
Британські вчені, в черговий раз здивува-
ли всіх, довівши пряму залежність підви-
щеної концентрації людської уваги на тру-
довому процесі, від наявності в робочому 
кабінеті кімнатних рослин.
Будь-який успіх в нашій роботі, а значить і 
кар'єрі, залежить від того, наскільки мак-
симально, в усіх відношеннях, ми зуміє-
мо впоратися з поставленими завдання-
ми. Основою такого процесу є збережен-
ня нашої уваги. Адже, для багатьох знайо-
мий стан, коли просто неможливо зібра-
тися і включитися в роботу на «повну по-
тужність».
Вчені стверджують, що у кожної людини 
кількість сил, відведених на концентрацію, 
«утримання усвідомленої, вольової уваги», 
різна і ресурс, який вона витрачає – різний. 
У зв'язку з закономірним його зменшен-
ням, ми, поступово, втрачаємо здатність 
до зосередженості, що, однозначно, по-
значається і на результатах нашої роботи.
Однак, поряд з підсвідомістю, існує в нас 
і природна увага, яка не потребує з нашо-
го боку абсолютно ніяких зусиль. Гуляючи 
в сквері або парку, ми не йдемо з закри-

тими очима. Нашу увагу постійно привер-
тає навколишня природа, однак, часом ми 
цього навіть не помічаємо.
Саме рослини, «вміють» непомітно пере-
ключати на себе нашу увагу, вони як ніх-
то краще здатні вирішити питання щодо 
нашої «підзарядки». Відновлена, завдяки 
рослинам, енергія, дає нам можливість від-
новити наш розумовий процес.

ФЛОРА – ЗАПОРУКА ЗДОРОВ'Я!
Американські лікарі провели експеримент, 
максимально наповнивши палату хірургіч-
ного відділення однієї з канзаських ліка-
рень кімнатними рослинами. Результати, 
не змусили себе довго чекати. Пацієнти з 
цієї палати, не потребували великої кіль-
кості знеболюючих препаратів, їх прий-
ом різко зменшувався, пацієнти швидше 
йшли на поправку і швидше виписували-
ся, в порівнянні з тими, хто знаходився на 
лікуванні в палатах «без зелені». 
Йдучи далі, в своїх дослідженнях, вчені 
помістили рослини в одному з офісів. 
Вже через пару місяців стало очевидно, 
що співробітники цього великого кабіне-
ту, стали менше хворіти, у них відзначав-
ся гарний настрій і підвищена працездат-
ність. Загалом, позитивні зміни досягли 
показника в 60%, у порівнянні з даними 
на початок експерименту.
Пояснень цьому диву у вчених вкрай мало. 
Єдиним доведеним чинником поліпшення 
здоров'я людей, стала особливість рослин, 
– відмінно (до 97%) зволожувати повітря, 
що сприяло зменшенню вірусних і простуд-
них захворювань. Як пояснити чудодійні 
властивості рослин, вчені поки не знай-
шли правильної відповіді.

Таким чином, сміливо можна заявляти, про 
наявність досить вражаючих чудес, які від-
буваються зовсім поруч з нами, а ми, зай-
маючись зароблянням грошей, зовсім не 
помічаємо цієї краси. Варто, мабуть, прий-
няти до уваги наявність і природу цих са-
мих «чудес», якими сповнене природне се-
редовище нашої планети. Гірше від цьо-
го, точно не стане.
І, до речі, придбати кілька кімнатних рос-
лин для дому чи офісу, теж не завадить.

Олександр Мавлідінов

о може бути важливіше за професію лікаря, 
в сучасному світі? Ми всі хочемо бути здоро-

вими і довго жити без хвороб. Тому, кому-кому, 
а професійному ескулапу, в дні недуг, готовий 
довіритися кожен, без оглядки на свої особисті 
переконання та рівень доходів.
Однак, не завжди представники цієї професії 
були популярні. Історія ще пам'ятає часи, коли 
перших європейських лікарів спалювали на во-
гнищах і піддавали всіляким тортурам. Знан-
ня про будову людського тіла вважалися тоді 
прерогативою сил вищих, простим смертним 
недоступними. І перші самовіддані лікарі зму-
шені були приховувати, як свої спроби дізна-
тися що-небудь нове, так і перші лікарські пе-
ремоги.
XIX століття і наступне XX-е, принесли не тіль-
ки спокій, але й істотний розвиток у цій сфері 
людської діяльності.
Винахід антибіотиків і інші «прориви» в лікуван-
ні хвороб, які вважалися раніше невиліковни-
ми, створили справжній фурор серед бажаю-
чих осягнути науку допомогти хворим людям.
Ну а що ж сьогодні? Нелегка ситуація на рин-
ку праці і в економіці країни, породила ціле по-
коління ескулапів, буквально, викинутих на уз-
біччя «дороги нормального життя». Преса неод-
норазово рясніла гучними судовими процеса-
ми у справах лікарів, всупереч відомій «Клятві 
Гіппократа», які переслідують лише свої осо-
бисті корисливі цілі.
Сьогодні ситуація потроху вирівнюється. Все 
більше вакансій для лікарів і фармацевтів з'яв-
ляються в мережі інтернет, а деякі міста країни 
так і зовсім відчувають дефіцит в цих фахівцях і 
готові надати робочі місця багатьом представ-
никам цієї професії.
Звичайно, зарплата вітчизняного лікаря в сфері 
державного забезпечення до сих пір залишає 
бажати кращого. Тому, більшість випускників 
і лікарів, які вже мають стаж роботи, з радістю 
йдуть до всіх можливих комерційних медич-
них установ.
Будемо сподіватися, що незабаром робо-
та лікарем, в Україні, стане на всі 100% від-
повідати своєму необхідному і благородному 
статусу, який підтверджує найдавніша клятва 
лікарів усього світу.
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СПЕЦІАЛІЗОВАНІ НАВЧАЛЬНІ КУРСИ
ПРОФЕСІЯ ТЕРМІН ЦІНА НАЗВА УЧБОВОГО 

ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

КАДРОВИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ   
(курси HR-ра, кадровика)

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

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ 
(HR – КУРСИ)

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

МЕНЕДЖЕР 
РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

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

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ 
(семінар-практикум)

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРА 
(базовий курс) 

4 дні 2300 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ (базовий курс)

19 занять 4000 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

АВК - КОШТОРИСНА 
СПРАВА

100 годин 5000 грн Інститут післядипломної 
освіти «УКРСТЕНО»

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

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ 
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ

2 міс. 2500 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР  
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

2 міс. 3000 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АНГЛІЙСЬКА МОВА  
(для дітей 5-12 років)

6 тижнів 2499 грн Перший Кембриджський 
освітній центр

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

АДМІНІСТРУВАННЯ  
LINUX (початковий рівень)

2 міс. 3000 грн It Education Center б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,  
(093) 475-5550, (044) 537-8676
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НАВЧАТИСЯ, ЩОБ МАТИ ПРОФЕСІЮ! ПРАЦЮВАТИ, ЩОБ СТАТИ ПРОФЕСІОНАЛОМ!

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

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

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

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

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

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

Головний редактор: Ососкова Н.Ю.
Автор ідеї: Ковріна Уяник Н.О.
Реєстраційне свідоцтво КВ № 23014-12854 ПР  
від 11.12.2017 р.
Адреса: м. Київ, 02125, пр-т Визволителів, 1, оф. 512
Телефони редакції та рекламного відділу  
537-3717,451-4222, 495-14-23, (097) 726-4343,  
(066) 726-4343, (093) 726-4343,
відділу реалізації 537-3718
Передрук матеріалів без дозволу видавця заборонено.
Друк офсетний.
Надруковано ТОВ «МЕГА-ПОЛІГРАФ»,  
04073, м. Київ, вул. Марка Вовчка, 12/14.  
Тел./факс 581-68-15. Замовлення № 81 869.
Наклад 50 000 прим. (м. Київ - 12500 прим.).

День виходу номера – понеділок.
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ТЕЛЕПРОГРАМА   26 КВIТНЯ – 2 ТРАВНЯ

ПОНЕДIЛОК, 26 КВIТНЯ
5.05 Скарб нацiї.
5.15 Еврика!
5.20 Служба розшуку дiтей.
5.25 Секретний фронт.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.10 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.05 Х/ф «Той, хто бiжить по 

лезу 2049». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Той, хто бiжить по 

лезу 2049». (16+).
13.40 Секретний фронт.
14.40 Х/ф «Людина з залiзними 

кулаками». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Людина з залiзними 

кулаками». (16+).
16.55 Х/ф «Центурiон». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.05 Теорiя змови.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.35 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Ешер». (16+).

1.55 Громадянська оборона.
2.25 Я зняв!

ВIВТОРОК, 27 КВIТНЯ
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя».
11.55 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
13.45 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Розтин покаже». 
17.00 Х/ф «Початковий 

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

з К. Стогнiєм.
20.15 Громадянська оборона.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
1.25 Х/ф «Дедпул». (18+).
3.05 Я зняв!

СЕРЕДА, 28 КВIТНЯ
4.10 Скарб нацiї.

4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна зброя». 
11.55 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
13.30 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
17.05 Х/ф «Найманий 

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

з К. Стогнiєм.
20.15 Секретний фронт.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
1.20 Х/ф «Дедпул 2». (18+).
3.05 Я зняв!

ЧЕТВЕР, 29 КВIТНЯ
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.

4.50 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Т/с «Смертельна 

зброя». (16+).
11.55 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Пес». (16+).
13.30 Т/с «Розтин покаже». 
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
16.25 Х/ф «Код доступу 

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

з К. Стогнiєм.
20.15 Анти-зомбi.
21.00 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
0.30 Х/ф «Людина з залiзними 

кулаками». (16+).
2.05 Громадянська оборона.
2.50 Я зняв!

П`ЯТНИЦЯ, 30 КВIТНЯ
4.05 Скарб нацiї.
4.10 Еврика!
4.20 Служба розшуку дiтей.
4.25 Факти.

4.45 Т/с «Таємнi дверi». (16+).
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Дизель-шоу. (12+).
11.45 Х/ф «Колонiя». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Колонiя». (16+).
14.10 Х/ф «Важка мi-

шень». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Важка мi-

шень». (16+).
16.35 Х/ф «Раптова смерть». 
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

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

будь-яку цiну 3».
1.05 Факти.
1.30 Х/ф «Воскресiння». (12+).
3.20 Я зняв!

СУБОТА, 1 ТРАВНЯ
5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 Х/ф «Назад у майбутнє».
7.50 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
9.50 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
12.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду». (16+).
14.45 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 2». (16+).
17.00 Х/ф «Парк Юрського 

перiоду 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Свiт юрського 

перiоду». (16+).
21.35 Х/ф «Рiддiк». (16+).
23.40 Х/ф «Альфа». (12+).
1.25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
2.50 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 2 ТРАВНЯ
5.20 Скарб нацiї.
5.30 Еврика!
5.40 Факти.
6.05 Анти-зомбi.
7.00 Х/ф «Воскресiння». (12+).
9.00 Х/ф «Мiстер i мiсiс 

Смiт». (16+).
11.10 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «Тiлоохоронець 

кiлера». (16+).
23.35 Х/ф «Найманий 

вбивця». (16+).
1.20 Т/с «Розтин покаже». (16+).
3.35 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 26 КВIТНЯ
3.15 Х/ф «Розпад».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

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

тора». (12+).
14.15 Х/ф «Трьох потрiбно 

прибрати». (16+).
16.05 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-

жаючи час».
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз 

законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».

ВIВТОРОК, 27 КВIТНЯ
3.45 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Сiссi».
14.35 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-

жаючи час».
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз 

законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».

СЕРЕДА, 28 КВIТНЯ
3.45 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

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

iмператриця».
14.35 «Речдок».
15.30 «Речдок».
16.25 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Виперед-

жаючи час».
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз 

законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».

ЧЕТВЕР, 29 КВIТНЯ
3.40 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».

8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Сiссi: Важкi роки 

iмператрицi».
14.35 «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 «Речдок. Виперед-

жаючи час».
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Любов згiдно iз 

законом». (16+).
1.35 Т/с «Гречанка».

П`ЯТНИЦЯ, 30 КВIТНЯ
3.45 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.

9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.00 «Позаочi».
12.00 Новини.
12.25 Х/ф «Зорро».
14.45 «Речдок».
15.40 «Речдок».
16.30 «Речдок. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Татусi без шкiдливих 

звичок». (16+).
22.55 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.40 «Речдок».
2.25 «Чекай на мене. Україна».

СУБОТА, 1 ТРАВНЯ
3.35 «Орел i решка. 

Чудеса свiту».
4.20 М/ф.
5.05 «Телемагазин».
5.35 Х/ф «Фiнiст - Ясний Сокiл».
7.00 «Слово Предстоятеля».
7.05 М/ф «Принц Єгипту».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
12.40 «Сходження Благодат-

ного вогню в Храмi 
Гробу Господнього».

14.20 Х/ф «Операцiя «И» та 
iншi пригоди Шурика».

16.15 Т/с «Джерело», 1-4 с.
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.00 «Паломництво на 

Святу землю».
23.00 «Пасхальне богослужiння. 

Пряма трансляцiя».
3.00 «Подробицi» - «Час».

НЕДIЛЯ, 2 ТРАВНЯ
3.30 «Подорожi в часi».
3.55 «Стосується кожного».
4.00 Х/ф «Шельменко- 

денщик».
5.45 М/ф «Астерiкс i 

таємне зiлля».
7.20 М/ф «Кунг-фу Панда 3».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
11.00 «Iнше життя».
12.00 «Iнше життя».
12.50 Х/ф «Операцiя «И» та 

iншi пригоди Шурика».
14.40 Т/с «Джерело», 1-4 с.
18.10 Х/ф «Агент Лев». (16+).
20.00 «Подробицi».
21.00 Х/ф «Школа хоро-

ших дружин».
23.00 Х/ф «Королева 

бензоколонки».
0.30 Х/ф «Приходьте завтра...»
2.20 «Подробицi» - «Час».
3.05 «Україна вражає».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!
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ПОНЕДIЛОК, 26 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 4». 
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4». 
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 9 

i 10 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Чорна квiтка», 

1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Чорна квiтка». (12+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3». 

ВIВТОРОК, 27 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 4».
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4». 
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 

11 i 12 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Нiколи не здавай-

ся», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Нiколи не зда-

вайся». (12+).
3.10 Сьогоднi.
4.00 Реальна мiстика.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 

3». (16+).

СЕРЕДА, 28 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 

4». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 4». 
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи», 

13 i 14 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 Т/с «Мiй любий 

знайда», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Мiй любий 

знайда». (12+).
3.30 Контролер.
4.00 Реальна мiстика.
4.40 Т/с «Жiночий лiкар 3». 

ЧЕТВЕР, 29 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
11.45 Реальна мiстика.
13.50 Т/с «Жiночий лiкар 4».
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жiночий лiкар 

4». (16+).
17.10 Т/с «Виклик 2». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Чужi грiхи». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.10 По слiдах.
23.50 Т/с «За законами вiйсько-

вого часу 2», 1 i 2 с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «За законами вiйсько-

вого часу 2», 3 i 4 с.
3.45 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 30 КВIТНЯ
6.30 Ранок з Україною.

7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Зоряний шлях.
9.50 Мисливцi за чудесами.
10.45 Мiсiя: краса.
12.45 Т/с «Жити з Надiєю», 

1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Жити з Надi-

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

Савiка Шустера.
0.00 Т/с «За законами вiйсько-

вого часу 2», 5 i 6 с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «За законами 

вiйськового часу 2».
3.50 Реальна мiстика.

СУБОТА, 1 ТРАВНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.25 Реальна мiстика.
9.00 Т/с «Чорна квiтка». (12+).
13.00 Т/с «Назавжди», 1 i 2 с.

15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Назавжди».
17.10 Т/с «Чесна гра», 

1 i 2 с. (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Чесна гра». (16+).
23.00 Т/с «Я нiколи не 

плачу», 1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Я нiколи не 

плачу». (12+).
3.10 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 2 ТРАВНЯ
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
8.45 Т/с «Чужi грiхи». (16+).
17.00 Т/с «Майже вся 

правда», 1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi. Пiдсумки з 

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Майже вся 

правда». (12+).
23.00 Т/с «Без коливань», 

1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Без коливань». (12+).
3.10 Реальна мiстика.

ПОНЕДIЛОК, 26 КВIТНЯ
5.15 Х/ф «П`ять рокiв i один 

день». (12+).
7.00 Х/ф «Гордiсть i упере-

дження». (16+).
9.25 Т/с «Джейн Ейр».
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама. (12+).
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.15 Т/с «Метелики». (16+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Метелики». (16+).

1.15 Х/ф «Мама мимо-
волi». (16+).

ВIВТОРОК, 27 КВIТНЯ
4.25 Т/с «Лист очiкуван-

ня». (16+).
6.40 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама. (12+).
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки». (12+).
23.00 Т/с «Дочки-матерi».  

(12+).

СЕРЕДА, 28 КВIТНЯ
4.50 Т/с «Лист очiкуван-

ня». (16+).
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.45 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.00 СуперМама. (12+).
19.00 Мiй секрет.
20.20 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки». (12+).
23.05 Т/с «Дочки-матерi». 

 (12+).
ЧЕТВЕР, 29 КВIТНЯ

4.50 Т/с «Лист очiкуван-

ня». (16+).
7.00 Т/с «Комiсар Рекс».
10.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
13.25 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.45 Т/с «Слiд». (16+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 СуперМама. (12+).
19.05 Як вийти замiж. (16+).
20.15 Т/с «Папаньки». (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Папаньки». (12+).
23.00 Т/с «Дочки-матерi».  

(12+).
П`ЯТНИЦЯ, 30 КВIТНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.45 Х/ф «Пiсля».
7.50 Холостяк. (12+).

12.00 Як вийти замiж. (16+).
13.10 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
17.30 Вiкна-Новини.
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
19.00 Холостяк. (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Холостяк. (12+).
0.10 Мiй секрет.
1.25 Детектор брехнi.  

(16+).
СУБОТА, 1 ТРАВНЯ

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

да про зiрок.
10.50 Мiй секрет.
12.05 Т/с «Папаньки».  

(12+).

17.00 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
21.50 Звана вечеря. (12+).
23.45 СуперМама. (12+).

НЕДIЛЯ, 2 ТРАВНЯ
5.05 Х/ф «Оксамитовi ручки».
6.55 Х/ф «Приборкання 

норовливого».
8.45 Х/ф «Шалено  

закоханий».
10.45 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.25 Хата на тата. (12+).
15.15 СуперМама. (12+).
19.00 Слiдство ведуть 

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

 (16+).

ПОНЕДIЛОК, 26 КВIТНЯ
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 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за 

нерухомiстю».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати». 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
19.30 «ТСН».
20.45 Бойовик «Трансформери: 

Помста полеглих». (16+).
23.45 Трилер «Кiнець свiту». 
2.05 «Голос країни 11».
5.05 «Мисливцi за не-

рухомiстю».

5.30 «Життя вiдомих людей».
ВIВТОРОК, 27 КВIТНЯ

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 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за 

нерухомiстю».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати».
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
19.30, 20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Свати».
22.50 Т/с «Кухня».
23.50 Т/с «Кухня».
0.50 Комедiя «Сусiди: На 

стежцi вiйни». (18+).
2.35 Х/ф «Людина тем-

ряви». (16+).
4.10 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».

СЕРЕДА, 28 КВIТНЯ
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 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за 

нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати». 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.45, 21.50 Т/с «Свати».
22.55, 23.55 Т/с «Кухня».
0.55 Комедiя «Сусiди 2». (18+).
2.35 Х/ф «Грiнч - викра-

дач Рiздва».
4.15 «ТСН».
5.35 «Життя вiдомих людей».

ЧЕТВЕР, 29 КВIТНЯ
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 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00, 16.45, 19.30 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за 

нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати». 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.40 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 Бойовик «Телефонна 

будка». (16+).
2.15 Х/ф «Загублений свiт». 
4.15 «ТСН».
5.30 «Життя вiдомих людей».

П`ЯТНИЦЯ, 30 КВIТНЯ
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 «Життя вiдомих людей».
11.20 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00, 16.45 «ТСН».

14.15 «Одруження наослiп».
15.50 «Мисливцi за 

нерухомiстю».
17.10 Т/с «Навчи мене кохати». 
18.30 «Вражаючi iсторiї ТСН».
19.30 «ТСН».
20.10 «Чистоnews».
20.15 «Лiга смiху».
23.15 «Вечiрнiй квартал».
1.15 Комедiя «Чєрговий тато».
2.55 Бойовик «Куленепро-

бивний». (16+).
4.15 «ТСН».
4.55 «Свiтське життя».
6.00 «Життя вiдомих людей».

СУБОТА, 1 ТРАВНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
14.00 Т/с «Свати».
15.05 Т/с «Свати».
16.10 Т/с «Свати».
17.15 Т/с «Свати».
18.20 «Свiт навиворiт 12. 

Пакистан».
19.30 «ТСН».

20.10 «Чистоnews».
20.15 «Вечiрнiй квартал».
22.15 «Жiночий квартал».
23.20 «Свiтське життя».
0.20 «Свiтське життя».
1.20 Трилер «Гра». (16+).
3.35 Х/ф «Щось». (18+).
5.05 «ТСН».
6.00 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 2 ТРАВНЯ
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.45 «Свiт навиворiт 12. 

Пакистан».
10.55 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Х/ф «Лара Крофт - 

розкрадачка гробниць: 
Колиска життя». (16+).

23.15 Бойовик «Трансформери: 
Помста полеглих». (16+).

2.15 «Свiтське життя».
3.15 «Свiт навиворiт».
5.00 «ТСН-Тиждень».

За матеріалами інтернет-видань

НОВИНИ КІНО. СИЛА ГРОМУ
В наш час, якщо ти не «Марвел», прийнято знімати комікси з подвійним дном і соціальним підтекстом, навіть комедійні. Особливо 
комедійні. І «Сила грому» простим і невигадливим манером сідає в ті ж сани. Поки всякі там капітанша Марвел і «Чудо-жінки» з 
надривом доводять усім, що чоловічий шовіністичний світ без них ніяк не обійдеться і їх тіло - їх справа, Мелісса Маккарті просто 
змушує цей світ нехитро забратися в смітник, попутно зображуючи білу селюка, поки Октавія Спенсер організовує свій високонаукові 
стартап з супергероями і говорить колонкою, в загальному, перед нами комедійна версія новомодного жанру про все мужики сво.
Тітки тут теж часто сво, але це обов’язково будуть білі стрункі тітки, а ось мужики тут виключно якщо і не сво, то тю, мя, идио або про-
сто краби. Ні, не на галерах, а просто. Це ж комедія! Комедія, правда, як вже повелося, странненькие і страшненька, з довжелезним 
вступом, єдиним елементом шуткоюмора в якій є юна версія Маккарті, зазначеним вище чином дає окоротіть селюків, в іншому всі 
ці жарти про жарт і «як я рада, що ви, нарешті , зустрічаєтеся », не більше того. Якийсь розігрів відбувається лише до моменту трид-
цятиденний суперподготовкі в супроводі поп-культурних і спортивних відсилань, які нашому глядачеві все одно практично незрозумілі.
Ну, а далі піде вже остаточно заявлена   в трейлері комедія про двох супергероек в плюссайз-костюмах, не дуже винахідлива, але зате 
зі вставними номерами на кшталт несподіваного романтичного танцю і дивних сцен поїдання сирої курятини (якщо що, ваш покірний 
слуга теж любитель сирого курячого карпаччо , ням). На виході виходять такі вам «Мисливці за привидами», тільки без фанатського 
Хейта, місцями смішні, місцями безглузді, місцями милі, а багато в чому - цілком передбачувано нудні. Але в наш час, якщо ти смієшся 
під час комедії більше одного разу - це вже непогано. 

ТЕЛЕПРОГРАМА  26 КВIТНЯ – 2 ТРАВНЯ
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АНДЖЕЛІНА ДЖОЛІ ПОЯСНИЛА, 
ЧОМУ ПЕРЕСТАЛА ЗНІМАТИ ФІЛЬМИ 

І ПОВЕРНУЛАСЯ ДО АКТОРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ

За судовими розглядами одного з найзнаменитішого екс-подружжя Голлівуду Ан-
джеліни Джолі та Бреда Пітта спостерігає мало не весь світ. Поки їх спільна донь-
ка відмовляється від прізвища батька, а син і зовсім свідчить проти нього в суді, 
Джолі переживає значні кар’єрні зміни.
В інтерв’ю для Entertainment Weekly, де актриса розповідала про зйомки нового 
фільму «Ті, хто бажає мені смерті», Анджеліна Джолі згадала, що планує відійти від 
режисури та приділити більше часу акторській роботі.
«Я люблю режисерувати, але в моїй родині відбулися зміни, які не дозволили мені 
займатися режисурою протягом декількох років», – заявила актриса.
За її словами причиною для прийняття такого рішення став шлюборозлучний про-
цес з Бредом Піттом, який триває ще з 2016 року. А головне, що заважало їй 
весь цей час поєднувати два улюблених заняття – брак часу через необхідність 
приділяти більше уваги своїй сім’ї.

«Мені потрібно було просто 
виконувати більш короткостро-
кову роботу і частіше бувати 
вдома, тому я повернулася до 
акторства», – підмітила Джолі.
Нагадаємо, що дебют твор-
чості Анджеліни Джолі в якості 
кінорежисерки стався ще у 
2011 році. Тоді на екрани 
вийшов художній драматичний 
фільм «В країні крові й меду», 
а після – кінокартини «Незлам-
ний», «Лазурний берег», а та-
кож «Спочатку вони вбили мого 
батька».

НАЙБІЛЬШ ВИСОКООПЛАЧУВАНІ 
ЗІРКИ В INSTAGRAM: ТОП-5

Четвертий рік поспіль аналітична компанія Hopper HQ створює рейтинг найбільш висо-
кооплачуваних знаменитостей в Instagram. Дані ґрунтуються на внутрішніх даних, прей-
скурантах агенцій, а також на інших видах відкритої інформації, представленої самими 
інфлюенсерами. Список найдорожчих посад зазвичай очолювала зірка реаліті-шоу і 
магнат макіяжу Кайлі Дженнер. Але у 2020 році Дуейн «Скеля» Джонсон зміг змістити 
молоду підприємницю на друге місце.
Давно не секрет, що процес діджиталізаціі багато в чому вплинув на сферу зайнятості 
та трансформації різних сфер бізнесу. Тепер головне, що може зачепити потенційних 
клієнтів – не стільки реклама між роликами на YouTube, скільки пряма рекомендація 
знаменитого блогера. Тепер 
же, завдяки новому рейтингу 
найдорожчих зірок в Instagram 
відомо, скільки інфлюенсери 
заробляють всього за один 
пост у своїй стрічці.
Рейтинг найбільш високоо-
плачуваних знаменитостей в 
Instagram 2020:
1. Дуейн Джонсон – $ 1015 
000
2. Кайлі Дженнер – $ 986 000
3. Кріштіану Роналду – $ 889 
000 
4. Кім Кардашьян – $ 858 000
5. Аріана Гранде – $ 853 000

²ÑÒÎÐ²¯ Ç²ÐÎÊ

Джерело: glamurchik.tochka.net

СЕРІАЛ ПРО ОДРІ 
ХЕПБЕРН НАПИШЕ 

СЦЕНАРИСТКА 
«ДОБРОЮ ДРУЖИНИ» 

ЖАКЛІН ХОЙТ

Письменниця і продюсер «Доброю дру-
жини» Жаклін Хойт отримала завдан-
ня написати сценарій для драматичного 
серіалу «Одрі», який буде біографічної 
адаптацією життя Одрі Хепберн.
Серіал «Одрі» заснований на роботі, 
написаній у співавторстві з сином Хеп-
берн, Лукою Дотті (чий батько, італій-
ський психіатр Андреа Дотті, був одру-
жений на Хепберн в 1970 році, перш 
ніж вони розлучилися 10 років тому), й 
італійським журналістом і письменником 
Луїджі Спинолою. Дотті й Спинола ста-
ли співавторами бестселера 2015 року 
«Одрі вдома», який представляв собою 
частково біографію, частково куховар-
ську книгу, в якій поєднувалися анекдо-
ти, уривки з листів Хепберн, її рецепти і 
деякі неопубліковані сімейні фотографії.
У книзі Лука й Луїджі досліджували 
унікальність справжньою особистості ак-
триси, додавши, що «муза, мати і пізні-
ше гуманіст – всі тісно пов’язані з дівчи-
ною, яка ніколи не переставала захо-
плюватися даром життя».
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Якщо серед відповідей превалює варіант А, 
значить ви схильні до роботи в поодинці (та й 
зосередитися легше, ім’я окремий кабінет). 
Побоюєтеся, що ваші заслуги і старання в ко-
мандній роботі можуть залишитися непоміче-
ними або будуть приписані до комусь іншому.
Якщо більше варіантів Б, швидше за все Вам 

також важко визначитися в перевагах. Вар-
то, не роздумуючи, спробувати свої сили і в 
одиночній роботі, і в командному. Якщо се-
ред відповідей багато варіантів В, вас можна 
назвати лідером, здатним привести команду 
до великого успіху. Колективна праця - ваша 
стихія.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

Колір допомагає  
в роботі!

Дійсно, кольори впливають на наше 
мислення і працездатність. Тому в ін-
тер’єрі кабінету, на робочому столі і 
навіть в офісному одязі рекомендується 
мати предмети того кольору, який від-
повідає вашій. Зелений колір благотвор-
но впливає на людей, чия робота пов’я-
зана з розрахунками, вимагає підвище-
ної уважності, посидючості й зосеред-
женості. Червоний колір допомагає тим, 
кому постійно доводиться приймати най-
складніші та відповідальні рішення, а та-
кож самим вирішувати складні завдання. 
Блакитний - колір творчості. Його слід 
вибирати людям, пов’язаним з журналі-
стикою, письменницькою працею, музи-
кою, архітектурою. Помаранчевий най-
краще підходить учням і стажистом. Він 
допомагає краще засвоїти інформацію, 
проганяє лінь і бажання розслабитися. 
Синій розвиває інтуїцію, він хороший для 
керівників та лікарів. Також є кольори, 
які не рекомендують використовувати в 
роботі. Наприклад, жовтий. Він розсла-
бляє і викликає сонливість, тому не під-
ходить для серйозної роботи. Коричне-
вий відволікає від занять. А ось фіолето-
вий протипоказаний людям з емоційни-
ми і нервовими розладами.

Коли пора міняти 
роботу

Слово «понеділок» вселяє в вас паніч-
ний жах, і ви вже заздрите таксистам, 
продавцям в зоомагазині, вашому перу-
кареві і тим, хто займається чимось, від-
мінним від вашої роботи? Значить, вам 
всерйоз варто задуматися - справді, ви 
перебуваєте на своєму місці? Але на-
віть розуміючи весь трагізм власного 
похмурого робочого існування, багато 
хто так і не наважуються на зміни. Хтось 
через страх перед новим і невідомим 
майбутнім, хтось із-за матеріальної за-
лежності від ненависної роботи, а хтось 
просто не встигає замислюватися про 
те, чого ж йому не вистачає в житті. До-
свідчені кадровики впевнені, що періо-
дична зміна роботи просто необхідна. 
Будь-яка справа, навіть гаряче і віддано 
улюблене, здатне набриднути. А моло-
дим людям, націленим на кар’єру, фахів-
ці і зовсім не радять затримуватися на 
одному місці більше двох-трьох років.

Головним пріоритетом будь-якого виду діяльності можна на-
звати побудову кар’єри і професійне зростання. Визначальною 
ж успішності нерідко виступає здатність працювати в команді. 
Хочете дізнатися, чи готові ви до колективної праці? Дайте від-
повідь на питання тесту, вибравши найбільш підходящі, на вашу 
думку, твердження.
1. На новій цікавій роботі належить ці-
лий рік працювати в команді з кількох 
людей в однакових умовах, а ви розра-
ховували зайняти високе положення. 
Як діяти?
А) будете шукати будь-яку іншу організа-
цію, де гідно оцінять вашу освіту і досвід
Б) Розпочніть виконання обов’язків, але 
без впевненості, що надовго тут затри-
майтеся
В) Погодьтеся
2. Якщо керівництво викликало вас для 
обговорення провалу одного великого 
проекту, що будете говорити?
А) Постарайтеся перекласти вину на інших 
учасників проекту; Б) Промовчите
В) Аргументовано доведіть неминучість 
провалу
3. Любили в дитинстві брати участь в 
спортивних змаганнях і іграх?
А ні; Б) час від часу; В) та
4. Після закінчення серйозної і на-
пруженої роботи керівник вирішив 
влаштувати вечірку, чи підете на неї?
А ні; Б) ненадовго; В) Так, звичайно
5. Який вибір більш характерний вам - 
подолання труднощів будь-якої склад-

ності (тривале відрядження) або відхід 
від них (зміна колективу)?
А) Поїдете у відрядження
Б) домовтеся з керівництвом про зміну ко-
лективу, але з можливістю повернутися до 
колишніх обов’язків в разі невдачі
В) віддасте перевагу новий колектив
6. Багато в дитинстві було друзів
А) Мало; Б) досить; В) дуже багато
7. Чи згодні з твердженням, що поо-
динці людей легше перемогти, ніж в 
групі?
А ні; Б) Можливо; В) та
8. Що є основою для командної робо-
ти: взаємовиручка або конкуренція?
А) Рано чи пізно кожен учасник команди 
починає думати тільки про власну вигоду
Б) можливо і те, і інше
В) Конкуренція є неприпустимою
9. Який сенс вкладається в поняття 
«команда»?
А) Група людей, які в більшості випадків 
проводять час за розмовами
Б) однодумці, які зібралися разом для до-
сягнення певних успіхів
В) Ті, хто, не гребуючи важкої роботи, до-
магаються значних результатів.

Чи можете виЧи можете ви
працювати  працювати  
в команді?в команді?
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ОВЕН (21 березня - 20 квітня)
Рекомендуємо підвищити ак-
тивність у сфері професійної 

реалізації. Прогнозуються успіхи у 
фінансовій діяльності, вдало будуть 
складатися бізнес-ініціативи.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня - 21 травня)
Вдалий початок тижня буде 
сприяти зміцненню партнерсь-

ких відносин і ділових зв’язків. Кар’єрні 
устремління знайдуть свою реалізацію 
саме в тій області, про яку ви мріяли.

БЛИЗНЮКИ (22 травня -  
21 червня)
Вдалий тиждень для активної 

діяльності і самоосвіти в професійній 
сфері. Можна вкласти наявні вільні ко-
шти в прибуткову справу.

РАК (22 червня - 22 липня)
У вас з’явиться можливість ради-
кально змінити своє професійне 

життя або здійснити зміни в долі. Тиж-
день сприятливий для будь-яких справ і 
обіцяє збільшення доходів.

ЛЕВ (23 липня - 23 серпня)
Активна позиція в професій-
ній сфері допоможе вам вийти 

на новий рівень соціальної реалізації і 
зміцнити самооцінку. На цьому тижні 
бажано розібратися і привести в поря-
док всі справи, що нагромадилися і не-
доробки.

ДІВА (24 серпня - 23 вересня)
Ваша практичність і раціональ-
ність допоможе в другій половині 

тижня налагодити контакти з впливови-
ми людьми і вирішити важливі питання 
ділового характеру. Приділіть увагу рід-
ним.

ТЕРЕЗИ (24 вересня - 23 жовтня)
Максимально сприятливих днем 
для зав’язування професійних 

відносин буде вівторок, вдало прой-
дуть віддалені зустрічі та переговори. 
Звернення до державних органів кра-
ще запланувати на наступний тиж-
день.

СКОРПІОН (24 жовтня -  
22 листопада)
Досягненню поставлених цілей 

допоможуть перевірені старі зв’язки 
і дружні відносини з представниками 
влади. Друга половина тиждень краща 
для віртуальних поїздок і зустрічей з 
друзями.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада -  
21 грудня)
Трохи стримайте свої амбіції, так 

як ви зможете досягти небувалих успіхів 
у справах, а прості рішення дозволять 
вам добитися матеріального успіху. По-
старайтеся позбутися від негативних 
думок про людей і ситуаціях, будьте до-
брішими і терплячі.

КОЗЕРІГ (22 грудня - 20 січня)
В такому перспективному і спри-
ятливий час, як у вас зараз, мож-

на тільки мріяти. Майже все буде вихо-
дити, багато можна зробити. Спишіть 
зробити задумане. Але не загордитеся!

ВОДОЛІЙ (21 січня - 19 лютого)
Самого початку тижня хтось із 
вас чекає підписання вигідного 

договору про працевлаштування. Дійте 
активніше і сміливіше, звертайтеся за 
допомогою - зараз вам ніхто не відмо-
вить.

РИБИ (20 лютого - 20 березня)
У професійному відношенні 
тиждень рівна, вдало буду скла-

датися зустрічі і переговори з представ-
никами зарубіжних компаній. Фінансо-
ва діяльність вимагає переосмислення.

ГОРОСКОПГОРОСКОП Гороскоп з 26 квітня по 2 травня






