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Ти тримаєш у руках Альманах Реактора за двадцять перший рік життя 
компанії. Нумо зануримося у приємні спогади та проживемо незабутні 
моменти ще раз.

Ready, steady, go!
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Цей Альманах ми збирали під час війни. Цю цитату я пишу 4 квітня 2022 
року, йде 41 день з моменту, коли росія відкрито вторглася в Україну. 
Ми пережили шок перших днів і навчилися діяти та жити зовсім в інших 
умовах. Ми не зламалися, а, навпаки, стали внутрішньо сильнішими, 
як і вся країна.

Ми знаємо, що обов’язково переможемо, і знаємо, що тепер завжди 
будемо пам’ятати, хто наш ворог. І це не просто руські чи росія, 
це насамперед цінності, які зробили їх такими: прийняття насилля, 
ненависть до інших, відмовчування, відчуття, що людина залежна 
і нічого не вирішує.

А ми інші. Ми вільні. В нас є інші цінності — допомагати людям, 
розвивати найкращі проєкти. Ми віримо, що кожен може впливати 
й змінювати світ. І тому двічі варто цінувати все добре, що вдавалося 
і вдається робити. Тому ми робимо цей Альманах і згадуємо, скільки 
всього крутого тільки нашій компанії вдалося зробити за минулий рік. 
Чим жила компанія, чим жили ми та наші проєкти.

На цих сторінках можна відчути, хто ми, які ми і як пройшов ще один 
рік нашої прекрасної компанії. 21 рік — рік остаточного дорослішання. 
Ми вистоїмо, переможемо і продовжимо свій шлях. Шлях у майбутнє, 
шлях розвитку і розбудови. І компанії, і Країни.

Дякую всім, хто пройшов цей рік з компанією і привніс частинки себе 
у спільний результат та атмосферу.

Артур Міхно
Співзасновник та керівник 
компанії Реактор



21 рік компанія «Реактор» розробляє та розвиває власні інтернет-проєкти. 
Все, що ми робимо, на допомогу людям та розвиток нашої країни. 

Про
Реактор

Реактор був створений 12 квітня 2001 року. 
Спочатку ми розроблювали сайти для клієнтів, а потім вирішили 
робити щось своє. Так у 2006 році з’явився Work.ua, а згодом інші 
проєкти, які допомагають людям знаходити інформацію про освітні 
заклади, курси й тренінги, а також друкувати наосліп. 

Ми закохані у те, що робимо, і пишаємося, коли в нас 
відбувається щось по-справжньому круте: коли хтось знаходить 
роботу чи навчається нового. А ще в нас є крутий принцип, який 
допомагає завжди триматися вибраного курсу. Ми навіть взяли 
його в рамку:



Допомагати  
людям
Наша місія — створювати й розвивати 
найкращі інтернет-проєкти, які 
допомагають людям.

Ми допомагаємо знайти роботу 
та співробітників. Однак бажання 
допомогти не обмежується лише цим. 
Ми намагаємося допомогти нашим 
клієнтам, намагаємося розв’язувати 
проблеми, з якими стикаються 
користувачі. Крім цього, Реактор 
підтримує починання, спрямовані 
на допомогу в інших галузях, наприклад, 
людям з інвалідністю. Ще компанія 
допомагає співробітникам, співробітники 
допомагають одне одному. Так 
ми отримуємо ціле, що більше за суму 
його частин.На
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Просто 
та зрозуміло

Чесність — обов’язкова умова роботи 
в Реакторі. Ми не терпимо нікого, хто 
бреше, шахраює, краде чи покриває такі 
дії стосовно кого завгодно: компанії, 
колеги чи клієнта. 

Ми говоримо те, що думаємо, навіть якщо 
це не знаходить схвалення. Ми робимо 
те, про що можна сміливо розповідати 
кому завгодно, ми не даємо пустих 
обіцянок.

Все, що ми робимо, має бути 
максимально простим та зрозумілим. 
Ми уникаємо умов «якщо». Складні 
правила паралізують, складні інтерфейси 
дратують, складні проєкти важко 
підтримувати. 

Також простота проявляється 
у скромності. Ми не будуємо важких 
ієрархій, не соромимося будь-якої 
роботи, не зарозуміємося від успіхів.

Добре 
або ніяк
«Якщо ти щось робиш, роби це добре. 
Якщо не можеш або не хочеш робити 
добре, краще зовсім не роби». Ця цитата 
Льва Толстого є основою всього, чим 
займається Реактор від дня заснування. 
Саме завдяки цьому принципу ми 
досягли успіху.

Ми працюємо доти, доки результат 
не стане хорошим, не гіршим, ніж 
треба — яких би зусиль це від нас 
не потребувало. Усе, що робить 
Реактор, має бути відмінним: від нової 
функціональності до розставляння ком. 
Якість роботи — дзеркало нашої совісті.



Слухати 
та говорити

Прибуток 
як ресурс

Спілкування є найважливішою складовою 
всіх процесів компанії, тому ми уважно 
слухаємо та не соромимося говорити. 

Ми запитуємо доти, доки не стане 
зрозуміло, слухаємо не перебиваючи, 
при цьому завжди залишаючись 
ввічливими та позитивними.

Гроші для нас є ресурсом, але не метою. 
Та без грошей ми не зможемо існувати. 
Тому робота, яку ми робимо, обов’язково 
має допомагати отримувати прибуток. 

Що більше ми заробимо, то більше гарних 
речей ми зможемо зробити.

Більше меншими 
засобами
Ми повинні працювати з максимальною 
ефективністю: досягати більшого, 
витрачаючи якомога менше. Завдяки 
цьому ми зможемо давати більше нашим 
клієнтам, більше заробляти та постійно 
розвиватися. 

Ми повинні концентрувати наші зусилля 
на завданнях, які приносять більше 
користі, та не витрачати час на те, що 
можна взагалі не робити.

Наші цінності
Відповідальність 
як привілей

Уперед 
та вгору

Ми цінуємо тих, хто не боїться 
брати на себе відповідальність та не 
ховається за спинами інших. Тих, хто 
може самостійно поставити собі мету, 
розв’язати завдання та досягти чудових 
результатів. 

Не помиляється той, хто нічого 
не робить. Помилки можуть траплятися, 
але не в наших правилах їх повторювати.

Хто не йде вперед, той іде назад. Тому 
прагнення кращого є запорукою нашого 
лідерства та забезпечує постійний 
розвиток нашої компанії та нас самих. 
Немає нічого, що не можна було 
б покращити. 

Ми відкриті до всього нового. Для нас 
не існує неможливих завдань. Попереду 
на нас чекає чудове майбутнє.

Весело 
та цікаво
Ми розвиваємо почуття гумору в себе, 
цінуємо його в інших і не боїмося здатися 
смішними. Те, чим ми займаємося, 
приносить нам і оточенню радість 
та задоволення. 

Крім цього, ми не втрачаємо позитивного 
настрою навіть у найважчі моменти.



З весни 2021 року сталося стільки неймовірних подій, що нам вже 
час випускати не альманахи, а літописи :) Проте всьому свій час. 
А наразі пориньмо в теплі та приємні спогади про минулий рік. 
Він був наче надзвичайна пригода, творцем якої є кожен з нас. 
Ми йшли наміченим маршрутом, зупиняючись, щоб закарбувати 
перемоги, змінюючи план, щоб дістатися заданої цілі, відчуваючи 
плече одне одного.

Готові відтворити в пам’яті найзначущіші етапи та події, 
що траплялися на нашому шляху? Вам і «карту» в руки!
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Ну і до змін у колективі

А ще нашому Едіку виповнилося 12 років, 
а TRN.ua відсвяткував тринадцятиріччя.  

Ольга Яіцька Анастасія Рудь Елла Лісняк

Каріна Міщенко

Анастасія Чуглазова

Марія Бойко

Юлія Ігнашева

Ну що ж, це відбулося. 13 років, 
3 місяці й 27 днів тренінги українці 
шукали на сайті TRN.ua, а відтепер 
естафету перейняв Education.ua.

Цього року нарешті здійснилася 
найочікуваніша подія на Education.ua — 
редизайн! Ви лише подивіться, які зміни 
сталися на сайті. Пушка-ракета! 



RatatypeД Р У Г А  З У П И Н К А
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Тільки подивіться: італійська, німецька, 
португальська! І це лише за рік. Дівчата 
з Капітаном просто вражають своєю 
швидкістю навчання, не кажучи вже про 
швидкість друку :) 

Що це за 
поліглот такий? 

А ще на Ratatype оновилися листи, додалися «Допомога», «Класи», синхронізація з Google 
Classroom та масова реєстрація. До речі, вам не набридла реклама? Усього за 5 баксів 
її можна вимкнути! Принаймні на Рататайпі. А хто це в нас 

такий милий?
Нові герої, яких можна придбати на 
зароблені ратакоіни. Пінго, Коті та Уні 
до ваших послуг.



Work.ua Т Р Е Т Я  З У П И Н К А
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А тепер до успіхів
та проєктів

Силами системних адміністраторів 
оновили інфраструктуру Work.ua.

Додали обов’язкову реєстрацію для тих, 
хто надсилає свої відгуки й не тільки.

Написали книгу бренду, в якій тепер 
є усі правила нашої комунікації, 
представлення у світі, інформація про 
клієнтів та користувачів — тобто все-все, 
що потрібно знати про бренд Work.ua.

Додали можливість для кандидатів створити 
візитку — таке маленьке резюме, в якому 
є посада, прізвище, імʼя та контакти 
кандидатів. Візитка допомогла нам зростити 
загальну кількість резюме в базі. 

Змінили правила 
підтвердження дійсності 
для компаній. Зробили помітнішим 

оновлення резюме.

Заміряли Top of Mind серед роботодавців 
та впевнилися, що саме Work.ua 
є лідером ринку.

Побили абсолютний рекорд 
за вакансіями за весь час 
на Work.ua та в Україні — 
104 845 вакансій.

Надали можливість роботодавцям, які 
використовують наші платні послуги, 
безлімітно пропонувати свої вакансії.

Вирішили продовжити 
надавати безкоштовну 
публікацію всім 
користувачам.



Додали елементи 
гейміфікації для шукачів.

Запустили інформаційно-аналітичну 
систему під кодовою назвою «Іскра».

Оновили послуги 
на Work.ua!

Для шукачів додали можливість 
приховувати непідхожі вакансії.

Створили нові розділи 
для пенсіонерів 
та ветеранів АТО/ОСС.

Повністю оновили 
рекламний кабінет у GAds.

Перейшли від резюме до кандидатів, 
зробивши перший великий крок до ATS.

Оновили ціни на послуги!

Розсилали важливі повідомлення 
для роботодавців через Viber.

Зробили ще 25+ задач 
з удосконалення нашого сервісу.



Рекламна
кампанія
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Хто сумлінно працює, той весело 
відпочиває, чи не так? Як правильно 
відпочивати, ми знаємо на 5+. За минулий 
рік чого ми тільки не робили.

День народження Work.ua відсвяткували. Закарбували наше славне ім’я на піксель-волі 
у центрі міста, отримали подарунки та привітали одне одного.



А потім провели музичний вечір у дуже 
теплій компанії. Ви ж пам’ятаєте виступ 
рок-гурту Résonance на даху Мост-
Сіті? Скільки знайомих облич — тут 
і рідні, і друзі, і колишні співробітники 
відзначились. Душевні привітання, обійми 
та музика-музика-музика…







А потім літній корпоратив провели. Ця гавайська туса ще довго лишатиметься 
в пам’яті та серцях команди. Тут і водні атракціони були, і гавайські обряди, і ігри 
у басейні, й, звісно, запальна та гаряча дискотека у ритмі «ВВ»!









І традиційно — зимовий корпоратив 
Чи, хвилиночку, хіп-хоповий корпоратив! Мабуть, це одна з найяскравіших та найбільш 
відривних наших вечірок. Був навіть Снуп Дог, тобто Артур Міхно, та усі зірки західного 
реп-світу!







Добрі справи
П ’ Я Т А  З У П И Н К А
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Що у Реакторі вміють робити 
на п’ятірочку, так це допомагати іншим. 
За минулий рік ми зробили немало 
добрих справ, пам’ятаєте?

Ми зібрали 1 200 кілограмів сміття 
на косі біля Червоного Каменя!



Висадили 24 дерева у Дніпрі, в парку ім. Б. Хмельницького.



А ще продовжили традицію добрих справ перед Новим роком — кожен співробітник Реактора отримав 
по 3 000 гривень на благодійність. До ініціативи долучилися 248 учасників, більшість з яких розділили отриману 
суму на частини та перерахували їх одразу декільком отримувачам. Якщо ж підсумувати всі внески, здійснені 
реакторівцями цього року, то виходить неймовірна кількість — 438 добрих вчинків. 

438
добрих вчинків



Продуктові 
публікації

Ш О С Т А  З У П И Н К А

6

210



Цьогоріч наші програмісти та хлопці з Продукту вражали не лише своєю 
відмінною роботою, а й публікаціями в онлайн-виданнях. 
 
Так на DOU.ua з’явилися статті від Павла Тополя, Стаса Демяника та Романа 
Капшука, а Андрій Боровик зі своєю публікацією засвітився на AIN.UA! 



Так-так, відділ Роботи з клієнтами, як завжди, дивував своєю 
потужністю. Шануймо одразу най-найзатятіших менеджерів 
та модераторів!

Зупиняємося біля 
відділу продажів



Найкращі 
модератори

Таня Глуха Таня Глуха 
травень 2021

Таня Глуха 
квітень 2021

Таня Глуха 
липень 2021

Таня Глуха 
серпень 2021

Таня Глуха 
жовтень 2021

Таня Глуха 
грудень 2021

Таня Глуха 
листопад 2021

Таня Глуха 
січень 2022

Таня Глуха 
лютий 2022Олег Слюсаренко  

березень 2022

Лєра Панова Лєра Панова 
червень 2021

Олег Слюсаренко Олег Слюсаренко 
вересень 2021

Найкращі 
менеджери

Катя Середенко 
Дорадо, Січень 2022

Саша Цоток 
Стріла, Грудень 2021

Діма Остаповський 
Єдиноріг, Листопад 2021

Таня Виставна 
Кассіопея, Липень 2021

Аліна Мірошниченко 
Хамелеон, Березень 2022

Ігор Єременко 
Кит, Червень 2021

Інна Білоус 
Дракон, Травень 2021 

Світлана Бабенко  
Ерідан, Квітень 2021

Оля Авраменко 
Центавр, Жовтень 2021

Інна Бондаренко 
Лев, Вересень 2021

Марина Удод 
Таурус, Серпень 2021



Та це ще не всі новини 
За минулий рік у відділі з’явився корпоративний психолог, впровадилася 
нова система прослуховування дзвінків, в адмінці стала доступною функція 
автоматичного створення контактів, а ще ми додали кешбек для клієнтів! 

Впровадилася нова система 
прослуховування дзвінків.

Корпоративний психолог Інна.
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В адмінці додалася функція 
автоматичного створення 
контактів.

Додали кешбек для клієнтів.

У відділі продажів у нас вже аж 
17 сузір’їв, а кожен менеджер з 
продажів тепер може змінювати 
команду. 



В нас тепер є власний тренер 
з продажів — Тетяна Болгарська, 
та свій Галілей — Олена Макієнко. 

Ми провели 
турнір з Alias
1 місце — Лев 
2 місце — КАМи 
3 місце — Пегас
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А що по акціях?
Акції у нас також були! 

«Пакетоліто» та «Пакетна казка».До дня народження Work.ua — 
знижка 22% на все.

Промокод на публікацію до Дня HR. 

«Білий понеділок» замість «Чорної п’ятниці».



Команда 
Реактора

7
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На цій зупинці на нас чекає неабияке поповнення. 
Подивімося, хто приєднався до команди за минулий рік



Ми працювали, відпочивали, продавали, публікувалися у ЗМІ, висаджували дерева, 
знову працювали, а потім знову відпочивали. Впродовж року з нами траплялися 
найрізноманітніші події, тож згадаймо їх усі:

Ми щепилися від COVID-19 разом з родичами та друзями. 
Завдяки відділу Розвитку, а саме Ярославі Штурхаль, 
ми допомогли захиститися від ковіду. 

Ми святкували День 
вишиванки. 

Розпродавали макбуки 
на аукціоні (було гаряче).

На 6-му поверсі в нас 
з’явився петриківський 
розпис.

Знімали ролики про роботу 
та життя в компанії.

Ми малювали онлайн.

Каталися на власних 
SUP-дошках.

Проводили демократію.

Отримали подарунки до 20-річчя Реактора.

Проходили курс з продукту 
в AcademyOcean.

Запустили курс з модерації для 
менеджерів в AcademyOcean.



Влаштовували дружній 
забіг з Eva. Сплавлялися річкою Псел!

Відсвяткували Незалежність України.
Привітали Антона Півня, Аню 
Борохович та Олексія Куранова 
з 10-м роком роботи в команії.

У нас з’явився Авангард — 
команда продукту для розв’язання 
невеликих завдань.  

Грали в онлайн-квіз.
На 6-му поверсі тепер 
є «Зелена кімната».

Ми відсвяткували День 
Реактормена та Реакторвумен.

Рухалися, вчилися 
та розвивалися по-новому!

Радували одне одного в ролі 
анонімних дідів морозів! 

В нас з’явилися 
особисті плани розвитку 
та зростання в компанії.

І, звісно, не забували про наші 
улюблені челенджі та клуби:

 
1. Бігали.
2. Читали.
3. Говорили-балакали українською!
4. Разом дивилися кіно.



Цікавинки 
нашої команди

В О С Ь М А  З У П И Н К А
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Цей рік був дуже щедрим на пригоди та нові ініціативи. 
Нумо просто перерахуємо все, що було, щоб нічого 
не пропустити та закарбувати в пам’яті найголовніше.
Пані та панове, ось вам:

Ми влаштували перший в історії офлайн-
захід від Work.ua — HR Work Fest.

А потім другий — Work Jazz Balance. Work.ua вкотре став переможцем у номінації «Портал з пошуку 
роботи» рейтингу Українська народна премія 2021.

Ми запустили власне крейзі-шоу 
для ейчарів — «Може, ще подивимося?».

може, ще 

подивимося?

з Сашою Лєтовой 

та Сергієм Тремпольцем 



Стали титульним спонсором Київського 
півмарафону та пробігли своєю командою!

Випустили курси для HR. Підтримали проєкт «Моє місто Дніпро» 
та зібрали дніпровську команду.

Ната Паламаренко

Артур Міхно

Андрій Боровик

Артур та Андрій потрапили до 55 найкращих  
ІТ-підприємців 2021 року за версією MС Today. 
 
Андрій Боровик дав розлоге інтерв’ю для MC Today.



Радіо «Сковорода» запустило серію подкастів 
про цікавезні професії за підтримки Work.ua.

Work.ua став партнером рейтингу «50 найкращих 
роботодавців України за 2021 рік» від Forbes.

50
найкращих 
роботодавців 
України за 2021 рік

Придбали новий Mini Cooper для 
напрямку роботи з клієнтами.

Каталися на власному катері!



Таким було наше життя до ранку 
24 лютого 2022 року…

Шок. Гнів. Ненависть. Страх. 

Ранок 24 лютого змінив наше життя назавжди. 
Російські окупанти почали бомбити українські міста.

ВІЙНА



Ми виконали понад 300 
завдань з допомоги!

Купили та передали нашим воїнам 
понад 200 бронежилетів та понад 
500 комплектів захисних плит.

Розвантажили 35 тонн піску, 
відвезли ще 750 мішків. Закупили та передали понад 

250 карематів, 250+ спальників.

Перерахували 5 млн гривень 
у фонд «Повернись живим».

Придбали 3 машини для 
військових.

Передали 1 тонну пального 
на потреби армії.

Відвозили продукти, медикаменти, малярні стрічки, їжу, військове спорядження 
в аеропорт, штаб Нацгвардії, шпиталь, волонтерський центр та для тероборони.  

Купували окуляри, ремені, наколінники, прожектор, батарейки, одяг, канцелярію, 
трекінгові черевики, рідке мило, біноклі, шоломи, телефони, солодощі.

Повантажили 2 тонни гуманітарної допомоги: памперси та дитяча їжа, рідке мило, 
жіноча гігієна, консерви, крупи.

Але ми зібралися і продовжили слідувати своїм цінностям та допомагати людям. 
Завдяки команді наших волонтерів ми створили єдину систему допомоги ЗСУ, 
вимушеним переселенцям та одне одному. 





Ми блокували канали окупантів у мережі, підписували петиції 
до НАТО, допомагали IT ARMY of Ukraine DDoS-сити ворожі 
сайти, писали новини на підтримку ЗСУ та свободи України. 

Також ми трохи змінили правила перевірки вакансій, 
і на час війни Work.ua призупинятиме вакансії кожні 7 діб для 
додаткового підтвердження актуальності роботодавцем, щоб 
гарантувати шукачам лише найактуальніші.

Створили сайт Help Ukraine Now, щоб люди з різних країн 
могли допомагати Україні у боротьбі з окупантом.

Зверстали методичку з першої допомоги під час воєнних дій.

У якості експерименту створили канал у Телеграм для 
швидкого пошуку вакансій у Дніпрі.

Отаким був наш 21-й рік Реактора. Впевнені, що попереду 
ще багато нових, складних та цікавих задач. Та головне — 
попереду перемога. А після неї в нас точно вистачить роботи, 
адже на Україну чекає безсумнівний розвиток, нові робочі місця 
та ще багато чудових подій!

Готові вступати у 22-й рік життя компанії разом? Уперед та вгору, 
командо!






