
 

Приватні установи, організації, підприємства 
1. Дитячий будинок 

"Малятко" 

04078, м. Київ, 

вул. Білицька, 14, 

тел: (044)4301125 

Вчитель - логопед 1 ст. – вчителя 

- логопеда 

2. Палац дітей та 

юнацтва  

01004, м. Київ, 

вул. Дарвіна, 2, 

тел: (044)2351133 

Культорганізатор, 

методист, 

діловод, 

акомпаніатор, 

керівник гуртка, 

робітник з комплексного 

обслуговування і ремонту 

будинків 

0,5 ст. - 

культорганізат

ора, 

методиста, 

діловода, 

2,25 ст. – 

акомпаніатора, 

8,6 ст. – 

керівника 

гуртка, 

1 ст. - 

робітника з 

комплексного 

обслуговуванн

я і ремонту 

будинків 

3. ДОЕЦ 04214, м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 32В, 

тел:(044)4141343 

Соціальний педагог  

4. ЦНТТМ «Сфера» М. Київ, 

просп. Г. Сталінграда, 18, 

тел: (044)4120682 

сайт:http://sfera.org.ua/ 

Керівник театрального 

гуртка, 

секретар 

 

5. СНВК "Усмішка" 02000, м. Київ, 

вул. Оноре де Бальзака, 90А, 

тел: (044)5300677 

Заступник директора, 

вихователя ГПД, 

інструктор з фізичної 

культури, 

помічник вихователя, 

сестра медична, 

робітник з комплексного 

обслуговування й ремонту, 

кастелянка 

0,5 ст. + 0,5 ст. 

– інструктора 

з фізичної 

культури, 

0,5 ст. – 

помічника 

вихователя 

6. СНВК "Лісові 

дзвіночки" 

02000, м. Київ, 

вул. Космонавта Волкова, 22А, 

тел: (044)5182302 

Вчителі: 

початкових класів, 

дефектолог, 

керівник гуртка, 

вихователь, 

помічник вихователя, 

сестра медична, 

медична сестра з дієт. 

харчування 

0,38 ст. – 

керівника 

гуртка 

7. СНВК "Вікторія" 02000, м. Київ, 

вул. Миколи Закревського, 85В, 

тел:(044)5301508 

Вихователя ГПД, 

помічник вихователя 

0,5 ст. – 

вихователя 

ГПД 

8. СНВК "Мрія" 02000, м. Київ, 

вул. Вікентія Беретті, 9, 

тел: (044)5153703 

Вчителі: 

дефектолог, 

з корекційної освіти, 

прибиральник службових 

приміщень, 

старша медична сестра, 

сестра медична, 

кухар 

Сестра 

медична з 

ЛФК, масажу 

9. СНВК "Деснянка" 02000, м. Київ, 

бул. Вигурівський, 13Б, 

тел:(044)5301322 

Керівник спортивного 

гуртка, 

вихователь, 

медична сестра з дієт. 

харчування 
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10. ДЮХС  

ім. Миколи 

Коломійця 

«Щасливе 

дитинство» 

02105, м. Київ,  

просп. Миру, 2/3а, 

тел.: (044)5924820 

сайт:http://ukraine-dance.com.ua/ 

Завідувач організаційно- 

масовим відділом, 

художній керівник, 

керівник гуртка, 

завідувач організаційно-

масовим відділом 

1 ст. - 

завідувача 

організаційно- 

масового 

відділу, 

художнього 

керівника, 

завідувача 

організаційно-

масовим 

відділом 

11. Станція юних 

техніків – Центр 

науково-технічної 

творчості молоді 

02000, м. Київ, 

вул. Миколи Кибальчича, 12А, 

тел:(044)5426948 

сайт:https://sut-

cnttmkiev.webnode.com.ua/ 

Керівник гуртка  

12. СНВК "Київські 

каштани" 

02000, м. Київ, 

вул. Каштанова, 13Б, 

тел:(044)5465852 

Прибиральник службових 

приміщень, 

кухар, 

підсобний робітник, 

двірник 

 

13. Indigomentalclub 

Ментальна 

арифметика 

м. Київ, 

вул. Вильямса 6, каб. 42, 

тел. 0950984640– Тетяна, 

сайт:https://indigomental.com.ua 

Робота і навчання Заробітна 

плата від 6000 

грн 

14. Будинок дитячої та 

юнацкої творчості 

"Дивоцвіт" 

02000, м. Київ, 

вул. Архітектора Вербицького, 4Б, 

тел. (044)5622306 

сайт: http://bdutgolosievo.inet.ua/ 

Секретар  

15. Приватна школа – 

садок «Перша 

ластівка» 

04210, м. Київ, 

вул. Маршала Малиновського, 30А, 

тел. (044)4187393 

Вчителі: 

початкових класів, 

педагог - організатор 

 

16. Дитячий оздоровчо 

– екологічний центр 

04214, м. Київ, 

вул. Героїв Дніпра, 32В, 

тел. (044)4141343 

Соціальний педагог, 

практичний психолог 

 

17. Центр творчості 

дітей та юнацтва 

04212, м. Київ, 

вул. Маршала Тимошенка, 11Б, 

тел. (044)4116346 

Секретар  

18. Дитячо-юнацька 

хореографічна 

студія імені Миколи 

Коломійця 

«Щасливе 

дитинство» 

02000, м. Київ, 

просп. Миру, 2/3а, 

тел. (044)5924820 

сайт: http://ukraine-dance.com.ua/ 

Завідувач організаційно-

масовим відділом, 

художній керівник, 

керівник гуртка, 

1 ст. 

 

19. Станція юних 

техніків – Центр 

науково-технічної 

творчості молоді 

02000, м. Київ, 

вул. Миколи Кибальчича, 12А, 

тел. (044)5426948 

сайт:https://sut-

cnttmkiev.webnode.com.ua/ 

Керівник гуртка,  

20. Будинок дитячої 

творчості 

02000, м. Київ, 

вул. Контрактова площа, 12, 

тел. (044)4253492 

сайт:http://dom-na-podole.kiev.ua/ 

Методист ПНЗ, 

керівник гуртка 

1 ст. – 

методиста 

ПНЗ, 

2 ст. - 

керівника 

гуртка 

21. Провідна 

європейська 

страхова компанія 

PZU 

м. Київ,  

вул. Дегтярівська, 62,  

тел: 0685239834 

сайт:https://www.pzu.com.ua/useful/filials

/kyiv.html 

Провідний фахівець 

управління міжнародним 

страхуванням 

 

22. МХП 

агроіндустріаль-ний 

03143, м. Київ,  

вул. Академіка Заболотного, 158, 

Перекладач англійської 

мови на 1-2 міс (мож. 

13-14 тис/міс. 

http://ukraine-dance.com.ua/
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холдинг тел: 0504487925 - Юлія Дуднік 

тел: 063322070 

сайт: https://www.mhp.com. 

ua/ru/home 

віддалено) 

23. «Free Wings» Центр 

по трудоустройству 

за границей  

02000, м. Київ,  

вул. Тургенівська, 49, 

тел. 0986444404 

сйат: https://freewings.com.ua/ru/ 

Працівники на склад, 

пакувальники 

кондитерських виробів 

зп :1100-2000 

євро 

24.  Посольство 

Ісламської 

Республіки 

Афганістан 

м. Київ,  

вул. Ульяни Громової, 14, 

тел. 0442496663 

тел. 0636011635 

Секретар - референт Англійська 

мова – 

intermediate, 

диплом про 

вищу освіту 

обов’язковий 

Заробітна 

плата від 

10000грн/міс. 

Графік 

роботи: 9:00-

16:30 

 

https://www.mhp.com/

