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

Ready, steady, go!
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19 років компанія «Реактор» розробляє та розвиває власні інтернет-проєкти. 
Все, що ми робимо, спрямовано 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 новому. 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 
кращі 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 один одному. 
Так ми отримуємо ціле, що більше за суму 
його частин.

Чесність 
в усьому

Просто 
та зрозуміло

Чесність — обов’язкова умова роботи 
у 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 
в скромності. Ми не будуємо важких 
ієрархій, не соромимося будь-якої роботи, 
не зазнаємося 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.На
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Відповідальність 
як привілей

Слухати 
та говорити

Уперед 
та вгору

Прибуток 
як ресурс

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

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

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.

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.

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.

Весело 
та цікаво

Більше меншими 
засобами

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.

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 задачах, які приносять більше користі, 
та не витрачати час на те, що можна 
взагалі не робити.

Наші цінності



Крутой год! Нас стало больше, появились даже новые отделы. 
Мы сделали много в продукте, и даже сделали новый продукт. 
Было не всегда просто, но мы приобрели опыт. Нас также любят 
клиенты и точно уважают конкуренты. Мы много успели и при 
этом у нас еще много идей. Мы стали чуть серьезнее, но всегда 
готовы посмеяться. Мы часто приходили на помощь другим, 
но умеем поддержать и друг друга. Крутой год! Очень быстрый, 
но и очень длинный!
С благодарностью всем нам за то, как это было, жду альманах!
Давайте читать и вспоминать!

Наталя Панкратова

Це був рік, в якому ріст, зміни, події та ініціативи розгорталися 
швидше, ніж будь-коли. Рік, цікавий новим досвідом, відкриттями 
та, звичайно, результатами. Він точно запам’ятається яскравим 
та неймовірно насиченим на події, емоції, результати, святкування 
та посмішки.

Артур Міхно

Нам виповнилось 19 — останній рік тинейджерства. Ми круто 
впоралися з дитинством і юністю та готові до усіх викликів 
дорослого життя. А ця книжка є яскравим доказом того, 
як ми подорослішали та змужніли за останній рік.

Андрій Боровик
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? Ми оновили статистику зарплат і тепер 

рахуємо зарплати за медіаною, а також 
додали середню зарплату за всіма обласними 
центрами.

Відсвяткували День народження Work.ua 
26% знижкою на послуги для роботодавців.

Провели книжковий челендж для всіх 
роботодавців та зібрали 25 000 гривень 
на благодійність.

Спростили розміщення вакансій з 7 до 5 кроків, 
та зменшили число кліків у два рази.



Зробили так, що вакансії для роботи
за кордоном тепер розміщуються окремо 
від українських.

Запустили Telegram-бота з вакансіями.

Попрощалися з VIP-резюме та зберігаємо 
платіжні карти для подальших оплат рахунків.

Додали у вакансії діапазон зарплат.

А шо ще?



Додали можливість для роботодавців 
розміщувати фото й відео на додачу до опису 
компаній на сайті.

Створили довідник професій «Ким бути», 
а потім ще додали функцію пошуку в ньому 
і в розділі статей.

Перейшли на розрахунки в форматі IBAN.

Запустили розсилання гарячих вакансій 
одразу після їх розміщення та додали 
можливість створення резюме покроково.

І це ще 
не все!



Переїхали з Basecamp у Jira.

Почали безкоштовно розміщувати вакансії 

від держави.

Підтримали КиївПрайд.

За 4 дні силами відділу системних 

адміністраторів перевели всю компанію 

на дистанційну роботу (хлопці, ви просто герої)!

Додали фото менеджерів в обліківках 

клієнтів, а ще — емодзі на Work.ua.

Запустили окремий сайт відділу 

дизайну.
Реалізували проєкти від команди 

модераторів — відкладені блокування 

резюме та вакансій, спрощення перевірки 

резюме і не тільки!

Стартували опитування NPS 

для шукачів та роботодавців.



Наші сісадміни закрили 
більше ніж 50 задач

Створили більше ніж 1 000 облікових 
записів в різних сервісах і системах.

Забезпечили доступність наших проєктів 
на рівні 99,994% і вище.

Серед них:

Налаштували систему контролю 
доступу та централізованого 
відеоспостереження.

Побудували локальну мережу на 4-му, 
1-му, 0-му поверхах і в київському офісі 
(+18 точок доступу, +9 комутаторів).

Купили, підключили та налаштували 
понад 700 нових пристроїв.

Оновили операційні системи linux-серверів 
(~ 30 шт).



Провели літню акцію, зимову «Пакетоманію» та «Чорну п’ятницю».

Ну тепер все?









Нова рекламна 
кампанія Work.ua

Знову розбиваємо сумніви вщент та надихаємо на нові звершення 
з усіх рекламних майданчиків країни. Віримо, ти зможеш все!
Ця рекламна кампанія присвячується всім, кому інколи потрібна 
дружня підтримка та натхнення, щоб визнати свої досягнення 
та успіхи й почати рух вперед — рух до нової мети.

Ми хотіли зробити так, щоб всі українці 
повірили у себе. Наших надихаючих героїв 
з реклами побачили 93% жителів України 
по 30 разів і більше.



TRN.ua цього року виповнилося 11 років. Дивися, скільки всього 
наробили наші дівчата Елла, Настя та Оля:

• більше ніж 450 годин проговорили телефоном, щоб допомогти 
й проконсультувати кожного, хто займається тренінговою 
діяльністю;

• щодня консультували більше тисячі компаній і залучали 
нові, їх було аж 500;

• а також перевірили 3 200 нових тренінгів, 1 500 статей 
і 4 300 новин.

А от Education.ua відсвяткував своє 
10-річчя! 

За десятий рік існування Education.ua 
його відвідали 6 мільйонів користувачів, 
і це майже в 6 разів більше, ніж 
за перший. А всього за десять років 
користувачі переглянули 300 мільйонів 
сторінок на сайті!
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Під кінець цього року Реактору випало пройти справжню школу 
молодого бійця, адже через COVID-19 довелося перевести всю команду 
на віддалену роботу. Але ми не здалися! Тільки подивіться на наші 
скайп-коли:



Карантин
А ще ми так круто перегрупувалися, що за одну добу створили окремий розділ 
з дистанційною роботою на Work.ua та змінили логотип, щоб закликати людей зберігати 
дистанцію!

І навіть створили групу в Telegram для підтримки українського бізнесу!

Коли в Україну прийшов коронавірус, Реактор не стояв осторонь. 
Ми придбали апарат ШВЛ та передали його до лікарні № 21. 
Закупили 1,5 тисячі респіраторів, тисячі захисних рукавичок, 
захисні костюми, спирт та інші необхідні речі для захисту медичних 
працівників Дитячої лікарні та Інфекційної лікарні Дніпра.
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Цьогоріч Реактор просто палав соціальними 
ініціативами. Ми відсвяткували День вишиванки, 
День Незалежності та День захисника України. 
Пройшли тренінг з надання першої невідкладної 
допомоги.

Ми допомогли молодій та талановитій дівчині отримати флейту, 
що дозволила їй представляти Україну на міжнародній арені. 

З Книжковим клубом купили та передали до дитячої онкологічної 
клініки книжки та ліки. 

Традиційно здавали донорську кров.



А 
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Почали сортувати 
сміття в офісі!

Відвідували тварин у притулку.

Прибирали цілий острів від сміття.



Висаджували
дерева
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Підтримали проєкти «Знайдено в Україні» та «12 вартових», які 
знайомлять нас з нашою країною та допомагають виживати замкам. 
Тепер авто від Work.ua, під назвою «Синій птах» подорожує разом 
з Лалою Тарапакіною, щодня допомагаючи у цих добрих справах.



Влаштували передріздвяний 
концерт у філармонії 
на 600 осіб!









А шо ще?
А ще ми відсвяткували День народження Work.ua, Гелловін, День Реактормена.











Мабуть, головною подією стало відкриття спортивного залу 
та придбання двох найкрутіших бігових доріжок Precor ;)

А ще в Реакторі відбувся справжній біговий челендж, в якому 
взяли участь 14 наших колег. 

Антон Півень став першим працівником Work.ua, який 
пробіг марафон. Сталося це в Амстердамі з результатом 
у 4 години 1 хвилину. Лєна Колода вперше пробігла власний 
півмарафон.

А призерами забігів цього року стали: Рита Громова, Андрій 
Степаненко, Льоша Степченков, Лєна Колода, Аня Ткаченко
і Стас Демяник.  

А ще Work.ua став переможцем серед IT-компаній в командному 
забігу на 5 і 10 км на Dnipro ATB Marathon.  
 
І взагалі, учасники бігового клубу Реактора взяли участь в усіх 
головних забігах країни.

Біговий клуб без новин
не лишався 

2 122 км
пробігли разом за 11 тижнів



Ще в Реакторі пройшов внутрішній 
чемпіонат з футболу. Всього в чемпіонаті 
взяли участь 24 наших футболістів, 
і це було справжнє свято спорту 
та єдності команди. А перемогу отримала 
ПФК «МакSим»! 

Футбольний
клуб



Ми взяли участь у баскетбольному чемпіонаті, 
й один з наших гравців став найкращим 
у закиданні триочкових.

Ще
факти
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Та не лише спортом живуть наші клуби. 
Цього року в Реакторі з’явився новий 
клуб — дискусійний. На засіданнях клубу було 
вирішено, що коханню не місце на роботі, 
а демократія — не найкраща форма правління 
держав та компаній.

Організував першу зустріч.

Клуб англійської  
мови

Let me speak from 

my heart!









В нас з’явилися зелені куточки по всьому 
офісу, нова система доступу за відбитком 
пальця, як у шпигунів :)

Ну і як справжні поціновувачі 
прекрасного ми перетворили одну 
з переговорок на справжній артоб’єкт!

А ще!



Замість епілогу
Розповісти в одному Альманасі про все, 
що відбувалося впродовж року, просто 
неможливо, адже кожного дня було щось 
новеньке.

Ми ходили в кіно, зустрічалися 
батьківським клубом, підраховували 
eNPS, оновили формат зборів, 
дарували подарунки клієнтам 
та колегам, обмінювалися сюрпризами 
в рамках ініціативи Таємний Дід Мороз. 
 
Ми навіть з’їздили разом в Амстердам 
через Париж на 8 літаках туди й назад.



Він у постійному русі. Він — це ми. 

Ти, читачу, я, кожен з нас.  

 

Нехай наступний рік стане для нас ще 

успішнішим, сповненим крутих подій 

та релізів. Адже Реактор унікальний. 

Рухливий. Невпинний. Такий, як ніхто.
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