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РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 9143 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 

НОВИНИ ФУТБОЛУ

38

40

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

22
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24

25

26

28

35

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ

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

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

КУР’ЄРИ

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.

8

11

11

12

12

12

13

12

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

14
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16

18

19

21

13

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 № 74744.
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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ВІЗОЧНИКИ терміново потрібні в магазин (ст.м 
«Почайна», ж/м Троєщина). Баж. чол. Прибирання 
візків. З/п від 350 грн. Гнучкий графік. Тел.: 063-
359-2684, 063-359-2641.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ (денні та нічні зміни) терміново 
потрібні в магазин (ст.м «Почайна», ж/м Троєщина). 
ГР гнучкий. З/п від 450 грн. Тел.: 063-359-2684, 
063-359-2641.  

КОНСТРУКТОР з хорошим знанням SolidWorks. 
Виробництво металевих дверей. З/п 15000 грн. 
ГР: пн-пт, 8.00-17.00. Р-н Борщагівка, вул. Миру, 
3. www.avatech.com.ua Тел. 067-551-4448, Воло-
димир.  

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ
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ЗАСТУПНИК КЕРІВНИКА. Умови: активна, пози-
тивна, комунікабельна людина для цікавої роботи. 
З/п гідна. Тел. 068-126-4151.  

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

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА. 
Адміністративно кадрова робота в офісі з людьми 
і документами. Можливий гнучкий графік. Високий 
дохід + премія. Тел.: 095-774-5410, 099-920-7096, 
Viber 067-812-2770.  

АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПРАЦІВНИК в офіс. Дохід 
до 17000 грн/міс. Тел.: 067-465-9918, 066-207-
8302.  

АДМІНІСТРАТИВНИЙ СПІВРОБІТНИК в офіс. 
Кар’єрне зростання. Дохід до 20000 грн + що-
тижнева премія. Можливий гнучкий графік. Р-н 
ст.м «Лівобережна». Тел.: 095-275-0190 (viber), 
068-600-7081, Олександр Володимирович.  

АДМІНІСТРАТОР в банний комплекс «Лісна хижи-
на». Бажано чол. 25-45 років. З навичками париль-
ника. З/п: 15000 грн + %, житло.(Бортничі). Тел.: 
050-311-4345, 098-311-4345.  

АДМІНІСТРАТОР в готель «Манго» вул. Жмеринсь-
ка, 7. ГР: доба/дві, З/п 10000 грн. Бажано з досві-
дом роботи в готельній сфері. Тел. 093-198-7533.  

АКТИВНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА! Під-
робіток в офісі. Первинна документація. Вхідні 
дзвінки, 4-5 годин на день. Дохід до 15000 грн. 
Тел. 098-928-8318 - Telegram, Viber, WhatsApp.  

АКТИВНИЙ ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА. Офісна 
робота, на 3-4 години в день. Прийом дзвінків, 
оформлення заявок. З/п до 12000 грн + бону-
си. Беремо тямущіх пенсіонерів. Тел. 067-606-
3727, Світлана Василівна.  

АКТУАЛЬНО! ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА. Робота 
в офісі-складі. Дохід до 17500 грн. Кар’єрне та 
фінансове зростання. Тел.: 050-889-6648, 063-
100-9724.  

АКТУАЛЬНО!!!! АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОМІЧ-
НИК. Здатність до навчання, старанність,теле-
фонні і ділові переговори, робота з шаблонною 
документацією. Креативне мислення вітається! 
Можливість роботи без досвіду роботи, повна або 
часткова зайнятість, гнучкий графік. Високий дохід 
+ премії. Офіс. м.Київ. Лівий берег. Тел.: 050-879-
7404, 099-346-0533.  

АКТУАЛЬНО!!!! ЗМОЖУТЬ ВСІ!!!! В новий 
філіал потрібні співробітники з досвідом роботи 
бухгалтера, програміста, викладача. Навчання 
за рахунок керівництва. Кар’єрний зріст, премії, 
подорожі. Тел. 097-707-1087.  

ОПЕРАТОР 1С. З/п 10000-13000 грн. Знання ПК 
та оргтехніки, 1С:8.1. ГР: 5/2, позмінний: 1 зміна 
- 9.00-18.00, 2 зміна - 12.00-21.00. Опрацювання 
первинної документації в 1С, підготовка документів 
для водіїв-експедиторів, приймання та обробка 
замовлень від торгових представників. Тел. 097-
144-7700.  

ПОМІЧНИК В ОФІС. Гнучкий графік (3-8 го-
дин). Прийом і реєстрація вхідних дзвінків, ро-
бота з первинною документацію. Беремо пен-
сіонерів. Висока і стабільна оплата, є навчання. 
Тел. 068-798-9974.  

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА відділу збуту для ад-
міністративної роботи офіс-склад. Високий дохід 
до 20000 грн. Навчання і кар’єра. Тел. 067-612-
3264.  

ПОМІЧНИК КЕРІВНИКА в «МегаМаркет», вул. Ан-
тоновича, 50. Безкоштовні обід, медична книжка, 
фірмовий одяг. Забезпечуємо гуртожитком. Га-
рантована з/п. Тел.: (044) 206-1330, 063-114-1438, 
096-874-9265.  

ГАРЯЧІ ПРОПОЗИЦІЇ, КЕРІВНИКИ, БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони 

для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

КЕРІВНИКИ • 
АДМІНІСТРАЦІЯ
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КУР’ЄРИ. З/п висока від 800 грн/день. ГР: з 
9.00 до 18.00. Тел. 099-492-4376.  

КУР’ЄР терміново потрібен. З/п: 400-450 грн/день + 
проїзд. Надаємо житло. Тел.: 050-983-1501, 063-105-
2439, 096-980-0781, 099-405-5264, 097-140-1074.  

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

вчання. Детальна інформація за тел. 098-393-8585.  

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ автозапчастин потрібен на по-
стійну роботу СТО на вул. Кирилівській. Тел. 067-235-6830.  

КОНСТРУКТОР з хорошим знанням SolidWorks. 
Виробництво металевих дверей. З/п 15000 грн. ГР: 
пн-пт, 8.00-17.00. Р-н Борщагівка, вул. Миру, 3. www.
avatech.com.ua Тел. 067-551-4448, Володимир.  

ПОМІЧНИК ДРУКАРЯ ФЛЕКСОДРУКУ. Навчає-
мо. Житло. Графік: доба/дві. З/п від 15000 грн. 
Броварський р-н, с. Красилівка. Розвозка від ст.м 
«Лісова». Тел. 050-331-0330.  

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ

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

МЕНЕДЖМЕНТ •  
МАРКЕТИНГ • РЕКЛАМА

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

КУР’ЄРИ
МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ. ГР: 5/2. Солом’янський 
р-н. Ми пропонуємо: роботу в стабільній компанії, що 
розвивається. Позитивна атмосфера, можливість на-

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ

ІНЖЕНЕР-КОНСТРУКТОР (ЕНЕРГЕТИК). Збір-
ка електрощитового обладнання. ВО, ДР. З/п від 
17000 грн. Тел.: 093-108-7959, 067-134-9721.  

ТРЕНЕРІВ кваліфікованих запрошує на робо-
ту фітнес-клуб Aventurine. Ми знаходимося на 
пр-ті Героїв Сталінграду, 21/38. Телефонувати 
з 10.00 до 18.00 за тел. 099-468-3884, Сергій.  

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

МЕДИЦИНА • 
ФАРМАЦЕВТИКА

АСИСТЕНТА СТОМАТОЛОГА запрошуємо в сто-
матологію в р-ні ст.м «Нивки». Інтернів не беремо. 
Тел.: (044) 362-2022, 097-810-7770.  

МЕДСЕСТРА із середньою медичною освітою. 
Обов’язки: міряти температуру. Робота з 7.00 до 
19.00 по змінах (1/1 або 2/2). Київський вітамінний 
завод. Офіційне працевлаштування. Тел. (044) 461-
0336.  

ПРОВІЗОР потрібен в медичний центр і аптеку. Ба-
жано до 50 років. Тел. (063) 601-8629.  

САНІТАРКА в клініку еферентної терапії. З/п за 
домовленістю. Тел.: (044) 575-3220, 097-483-
4095.  

ФАРМАЦЕВТ потрібен в медичний центр і аптеку. 
Бажано до 50 років. Тел. (063) 601-8629.  

ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР. Продукти харчування. 
Тел. 067-550-7788.  

ДРУКАР в трафаретний цех з досвідом роботи. 
Офіційне працевлаштування. Ст.м «Шулявська». 
З/п висока. Тел. 063-678-6776.  

ДРУКАР ФЛЕКСОДРУКУ. ДР від 1 року. Графік: 
доба/дві. З/п 25000 грн. Надаємо житло. Бровар-
ський район, с. Красилівка. Розвозка від ст.м «Лісо-
ва». Тел. 050-331-0330.  
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КРАСА • ФІТНЕС • МАСАЖ, ТОРГІВЛЯ
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
АДМІНІСТРАТОРИ торгового залу потрібні в мага-
зини «Єва». В EVA все є: успішна команда, кар’єра 
і навчання, стабільність і надійність, атмосфера 
краси. м. Київ, пр-т Григоренка, 22/20, тел. 097-
961-2031.  

ЕКСПЕДИТОР на склад продуктів харчування. З/п 
600 грн/день. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка 
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-455-
4262, 067-325-1050.  

ЕКСПЕДИТОР. З/п від 12000 грн. Досвід роботи 
вітається. Позмінний графік. «ІДС АКВА СЕРВІС» 
запрошує на роботу. Тел.: 067-321-9695, 067-240-
1418.  

ЕКСПЕДИТОРА запрошує торгово-виробнича 
компанія. Ж/м Бортничі. ГР: 6-денка. Наявність 
актуального військового квитка обов’язкова. Офі-
ційне оформлення. Своєчасна з/п, соцпакет, ро-
звозка від ст.м «Харківська», «Бориспільська». Тел. 
050-449-8035.  

КАСИР. Виноградар, Борщагівка, ст.м «Академмі-
стечко», «Лук’янівська». ГР: 3/3, з 9.00 до 22.00. З/п 
від 9000 грн. Тел.: 097-574-2428, 050-385-9556, 
viber.  

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

КОНСУЛЬТАНТ терміново потрібен фірмі з 
продажу будматеріалів. Безкоштовне навчан-
ня. Надаємо житло. З/п 20000 грн. Виплачуємо 
щоденно та щотижнево. Тел.: 063-382-7937 - 
Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

КОНТРОЛЕР-РЕВІЗОР (контроль роботи касирів) 
в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. Щербаківсько-
го, 58, відділ персоналу. Гідна, стабільна з/п, без-
коштовне харчування, можливість додаткового за-
робітку. Можливе працевлаштування для студентів. 
Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-570-4120.  

ЛОГІСТ КЛІЄНТІВ терміново потрібен фірмі з 
продажу будматеріалів. Безкоштовне навчан-
ня. Надаємо житло. З/п 20000 грн. Виплачуємо 
щоденно та щотижнево. Тел.: 063-382-7937 - 
Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

КАСИРІВ запрошує на роботу мережа АЗС SOСAR. 
Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів 
вашого оператора).  

ПРИЙМАЛЬНИКИ потрібні в магазини «Єва». В 
EVA все є: успішна команда, кар’єра і навчання, 
стабільність і надійність, атмосфера краси. м. Київ, 
пр-т Григоренка, 22/20, тел. 097-961-2031.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ. З/п від 550 грн/зміна. Прод-
магазини «Їжачок». Лівий берег (вул. Поліська, Гри-
горенка, Драгоманова). Обов’язково з ДР. Вахта: 
14/14. Можливе проживання на час роботи. Тел. 
097-211-6838.  

РЕАЛІЗАТОР НА РИНОК терміново потрібен 
фірмі з продажу будматеріалів. Безкоштовне 
навчання. Надаємо житло. З/п 20000 грн. Ви-
плачуємо щоденно та щотижнево. Тел.: 063-
382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

СТІКЕРУВАЛЬНИК. З/п 300 грн/день. Місце ро-
боти: вул. Краснова, 27. Тел. 066-067-1068, Аліна.  

ТОВАРОЗНАВЕЦЬ. Продмагазини «Їжачок». 
Обов’язково з ДР та знанням ПК, 1С. Графік: пн-пт. 
З/п від 12000 грн. Лівий берег (вул. Поліська, Гри-
горенка). Тел. 097-211-6838.  
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ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ • КАСИРИ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
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.  

КАСИРІВ запрошує ТЦ «Метро». З/п 12000 грн/
міс (до відрахування податків). Телефонуйте: (044) 
354-6307, 095-276-7589.  

ПРОДАВЕЦЬ будматеріалів терміново потрі-
бен фірмі з продажу будматеріалів. Безкоштов-
не навчання. Надаємо житло. З/п 20000 грн. 
Виплачуємо щоденно та щотижнево.  Тел.: 063-
382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

ПРОДАВЕЦЬ на викладку. Баж. чол. Виноградар. 
ГР: 2/2, з 8.00 до 18.00. З/п від 9000 грн. Тел.: 097-
574-2428, 050-385-9556, viber.  

ПРОДАВЕЦЬ в магазин ковбас. Санітарна 
книжка обов’язково. Голосіївський район. З/п: 
500 грн в день + %. Тел. 098-488-6488, Марина.  

ПРОДАВЕЦЬ продовольчих товарів. Робота в 
твоєму районі. З/п 750 грн/зміна. Робота м.Київ, 
біля метро. Тел.: 095-107-0860, 050-537-6488, 068-
486-1270, 063-810-8609.  

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

ПРОДАВЕЦЬ (касир) в міні-маркет. Район Райдуж-
ний. Тел. 067-550-7788.  

ПРОДАВЕЦЬ в новий продуктовий магазин на Пе-
тропавлівській Борщагівці. Комфортні умови роботи. 
Дружній і порядний колектив. З/п від 800 грн/день. 
Запис на співбесіду за тел. 050-326-4091, Наталья.  

ПРОДАВЕЦЬ жіночого одягу. ДР. ТЦ «Даринок». 
З/п від 7000 грн. Тел.: 067-256-3287, 063-726-
5234, 066-123-5967.  

ПРОДАВЕЦЬ. Баж. 25-40 років. Ринок Столичний. 
Тел. 097-022-7620.  

ПРОДАВЕЦЬ-КОНСУЛЬТАНТ потрібен в магазин 
у відділ «будівельні матеріали». З/п 10000 грн + %. 
Тел. 050-352-2850.  

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

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

ПРОДАВЦІВ запрошуємо в ТЦ «Метро». З/п від 
12500 грн/міс (до відрахування податків). Телефо-
нуйте: (044) 354-6307, 095-276-7589.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ магазини одягу секонд-хенд 
мережі «HUMANA». ДР не обов’язково. Офіц. пра-
цевлаштування з 1-го дня роботи + соцпакет. З/п 
від 9800 грн «чистими» (без будь-яких утримань) 
+ премії. З/п та аванс своєчасно. ГР: 3/2, ковзний. 
Звертайтесь до директора магазину або за тел. 
(044) 538-0218, (044) 538-0219, www.humana.com.
ua  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ потрібні в магазини «Єва». 
В EVA все є: успішна команда, кар’єра і навчання, 
стабільність і надійність, атмосфера краси. Київ, 
пр-т Лісовий, 23, 098-477-03-41, пр-т Бажана 3г, 
067-789-78-65, 050-814-42-73, вул. Григоренка, 
22/20, 097-961-20-31.  

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.  

ПРОДАВЦЯ-КАСИРА з ДР та без запрошує на 
роботу мережа магазинів. З/п від 10000 грн. Ми 
пропонуємо: офіційне оформлення, оплачувану 
відпустку, своєчасну виплату з/п, знижки у нашій 
мережі, роботу поряд з домом. Тел.: 068-554-1244, 
073-177-2048.  

ПРОДАВЦІ-КАСИРИ. З/п від 550 грн/зміна. Прод-
магазини «Їжачок». Лівий берег (вул. Поліська, 
Григоренка, Драгоманова). ДР. ГР: 14/14. Надаємо 
проживання на час роботи. Тел. 097-211-6838.  

АКТИВНИЙ ПРОДАВЕЦЬ терміново потрі-
бен фірмі з продажу будматеріалів. Безко-
штовне навчання. Надаємо житло. З/п 20000 
грн. Виплачуємо щоденно та щотижнево. 
Тел.: 063-382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - 
Київстар.  

КАСИР В КАФЕ в «МегаМаркет». ГР: 7/7. З/п від 
9000 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалід-
ністю. Адреса: 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 в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. Щер-
баківського, 58, відділ персоналу. Гідна, стабільна 
з/п, безкоштовне харчування, можливість додат-
кового заробітку. Можливе працевлаштування для 
студентів. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-2653, 098-
570-4120.  

КАСИРИ/ПРОДАВЦI. Пiдробiток/робота. Швид-
кий розрахунок. Тел. 096-110-0320.  
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РЕСТОРАНИ • КАФЕ • БАРИ
КОНДИТЕР в «МегаМаркет». Ст.м «Нивки», вул. 
Щербаківського, 58, відділ персоналу. Гідна, ста-
більна з/п, безкоштовне харчування, можливість 
додаткового заробітку. Можливе працевлаштуван-
ня для студентів. Тел.: (044) 200-1492, 099-141-
2653, 098-570-4120.  

КОНДИТЕР на кондитерське підприємство. Досвід 
роботи не обов’язковий. Навчаємо. З/п від 16500 
грн. Оболонський район, ст.м. «Почайна». Тел.: 
095-333-4334, 098-333-4334.  

КОНДИТЕРИ у кондитерську «Ай Да Бейкер». З/п 
від 700 грн/зміна, від виробітку. Надаємо житло. 
Вул. Ак. Білецького, 34, трам. №14, 15, від ст.м. 
«Берестейська». Тел. 063-868-5477.  

КУХАР (гарячі процеси, напівфабрикати) 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.  

КУХАР на холодний процес. ГР: 5/2, з 8.00 до 
15.00. Спецодяг, безкоштовне  харчування.  З/п 
гідна. Ст.м. «Лісова», вул. Червоноткацька, 44. 
Тел. 067-502-4821, Валентина Іванівна.  

КУХАРІВ запрошує на робот мережа АЗС SOСAR. 
Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків згідно тарифів 
вашого оператора).  

КУХАР-УНІВЕРСАЛ. Виноградар, Борщагівка. ГР: 
3/3, з 8.00 до 20.00. З/п від 10000 грн. Тел.: 097-
574-2428, 050-385-9556, viber.  

МАЙСТРА М’ЯСНОГО ЦЕХУ запрошуємо на вироб-
ництво напівфабрикатів. Місце роботи - м.Боярка. 
ГР: 7/7. Надаємо пільгове харчування, корпоратив-
ний одяг. Розвозка від ст.м «Святошин», «Академмі-
стечко» та з м.Вишневе. Тел. 067-434-3698.  

МИЙНИКІВ ПОСУДУ запрошує мережа ресто-
ранів. Зручне місце роботи. Графік: 5/2, 2/2, 3/3. 
Офіційне працевлаштування. Надається спецодяг 
та харчування. Тел. 067-434-3701.  

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ в «МегаМаркет». ГР: 7/7. 
З/п від 9000 грн. Готові працевлаштувати людей 
з інвалідністю. Адреса: 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.  

ОБРОБЛЮВАЧ РИБИ в «МегаМаркет». Ст.м «Нив-
ки», вул. Щербаківського, 58, відділ персоналу. 
Гідна, стабільна з/п, безкоштовне харчування, 
можливість додаткового заробітку. Можливе пра-
цевлаштування для студентів. Тел.: (044) 200-1492, 
099-141-2653, 098-570-4120.  

ОБРОБЛЮВАЧА РИБИ запрошуємо на виробни-
цтво напівфабрикатів. Місце роботи - м. Боярка. 
Графік роботи: 7/7. Допомагаємо з житлом, надає-
мо пільгове харчування, корпоративний одяг. Ро-
звозка від ст.м. «Святошин», «Академмістечко» та з 
м.Вишневе. Тел. 067-434-3698.  

ОФІЦІАНТ (свої чайові) в ресторан в центрі міста. 
З/п гідна. Р-н вул. Рогнединська, 2, ст.м «пл. Льва 
Толстого», «Палац спорту». Телефонувати з 10.00 
до 18.00, пн-пт: 073-415-7232, (044) 235-0952, 
(044) 234-4394.  

ПЕКАР потрібен у зв’язку з розширенням виробни-
цтва на постійну роботу. Оболонь. Тел.: (044) 462-
4419, (093) 472-0301.  

ПЕКАРІ у кондитерську «Ай Да Бейкер». З/п від 
700 грн/зміна, від виробітку. Надаємо житло. На-
вчаємо. Соцпакет. вул. Ак. Білецького, 34, трам. 
№14, 15, від ст.м «Берестейська». Тел. 063-868-
5477.  

ПОМІЧНИК КУХАРЯ. З/п 730 грн/зміна (денна 
зміна). Виробництво ст.м «Олімпійська». Тел.: 095-
107-0860, 050-537-6488, 068-486-1270, 063-810-
8609.  

ПОСУДОМИЙНИЦЯ в кафе-їдальню. Солом’янсь-
кий район. ГР: пн-пт, з 9.00 до 18.00. З/п договірна. 
Тел.: 093-065-7672, 098-278-6859.  

ПОСУДОМИЙНИЦЯ терміново потрібна в кафе. 
Бажано жінка до 50 років, працьовита. ГР: пн-пт, 
8.00-17.00. З/п 5000 грн. Офіційне працевлашту-
вання. Р-н ст.м.»Почайна». Тел. 067-505-1033.  

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

ФОРМУВАЛЬНИК ТІСТА потрібен у зв’язку з роз-
ширенням виробництва на постійну роботу. Обо-
лонь. Тел.: (044) 462-4419, (093) 472-0301.  

ШЕФ-ПЕКАР в ресторан в центрі міста. ГР: 5/2. 
ДР обов’язково. З/п 16000 грн на випробувальний 
термін. Р-н вул. Рогнединська, 2, ст.м «пл. Льва 
Толстого», «Палац спорту». Телефонувати з 10.00 
до 18.00, пн-пт:  073-415-7232, (044) 234-4394, 
(044) 235-0952.  
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МАЙСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЯГУ (КРАВЕЦЬ). 
ДР обов’язково, знання технології обробки. Ро-
бота з клієнтами. Робоче місце - ст.м «Позняки», 
«Харківська», окрема споруда, прохідне місце. 
Достойна з/п, від виробітку, %, виплачується 2 
рази на місяць. Тел.: 067-595-6759, 099-148-
4174.  

МАЙСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЯГУ на постійну робо-
ту в майстерню м. Буча, ЖК «ГРАНД БУРЖЕ». З/п 
40-50%. Графік: тиждень/тиждень. Тел.: 067-595-
0497, 063-527-7436.  

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

ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ

ШВАЧКА з ДР на постійну роботу в цех з пошиття 
верхнього одягу, індпошиття, також швачки на по-
шиття спецодягу. Стабільна робота та своєчасна 
виплата з/п 2 раза на місяць. З/п  від 15000 грн (від-
рядна).  Пн-пт, з 8.30 до 17.00. Р-н Куренівка. Тел.: 
050-632-5194, 096-349-4531.  

ШВАЧКИ потрібні в цех по пошиву спецодягу в р-ні 
ст.м «Лісова». Тел. 050-418-8002.  

ШВАЧКИ для пошиття рекламної продукції, вул. 
Скляренка, 1. Тел. 067-582-8896.  

ШЛІФУВАЛЬНИК МДФ з ДР від 2 років, без шкідли-
вих звичок. З/п 15000 грн (від 13000 грн на ВТ). Ст.м 
«Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 100 або вул. 
Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626, Максим.  

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

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДАЛЬНИК корпусних меблів з ДР від 2 років, 
без шкідливих звичок, знання фурнітури Blum, 
Hettich. Вітаються навички на верстатах. З/п 20000 
грн (від 13000 грн на ВТ). Ст.м «Олімпійська», вул. 
Велика Васильківська, 100 або вул. Туполєва, 17-
Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.  

СКЛАДАЛЬНИК КОРПУСНИХ МЕБЛІВ. Вимоги: 
ДР обов’язково, вік бажано 21-47 років. Обов’яз-
ки: присадка та складання меблів на виробництві, 
монтаж на об’єктах. Основна робота з ДСП/МДФ. 
Умови роботи: з/п від 15000 грн, безпосередньо 
залежить від вас і вашого виробітку. ГР: 5/7, з 10.00 
до 19.00. Виробництво на Куренівці. Тел.: 050-445-
5943, 097-445-5945, з 10.00 до 20.00.  

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК МДФ і ДСП. Навички з МДФ, 
ДСП, деревом, фанерою. ДР на форматно-роз-
крійних і проклеювальних верстатах. Без шкідливих 
звичок. З/п 22000 грн (від 16000 грн на ВТ). Ст.м 
«Олімпійська», вул. Велика Васильківська, 131 або 
вул. Туполєва, 17-Ж, Берковці. Тел. 096-322-5626.  
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РІЗНОРОБИ будівельних спеціальностей на по-
стійну роботу. Іногороднім житло. З/п від 20000 
грн. Тел. 067-235-6830.  

РІЗНОРОБИ на постійну роботу з навичками сто-
ляра, сантехніка, штукатура, маляра та бетонних 
робіт, кладка газоблока і цегли. Монтаж бетонного 
паркану.  З/п договірна. Тел. 067-503-3678.  

РОБОЧІ всіх будівельних спеціальностей. З/п від 
виробітку. Тел. 067-407-6401.  

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

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

РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
БРИГАДА НА БУРОВУ УСТАНОВКУ Мкг-25 на 
установку буроін’єкційних свай. Досвід роботи 
обов’язково. Робота по всій Україні, зараз в Києві. 
Робота на вахті. Житло надається. З/п від 10000 
грн. Деталі за тел. 093-427-7776.  

БРИГАДИР (МАЙСТЕР ЗМІНИ). Алюмінієві кон-
струкції (вікна, перегородки, двері, фасадні си-
стеми). 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.  

ГАЗОРІЗАЛЬНИК-КРАНІВНИК на дизельний кран 
КС-4361. Тел. 095-273-7234.  

ЕЛЕКТРИК з ДР. Графік роботи: п’ятиденка. Робо-
та в бізнес-центрі в Шевченківському районі. Тел. 
096-220-4814.  

ЕЛЕКТРИК на постійну роботу в торговий центр 
(ст.м «Лісова»). ГР: 5/2, з 9.00 до 18.00. Вимоги: 3 
група допуску по електробезпеці. З/п 11000 грн. 
Тел. 067-690-8504, Роман.  

ЕЛЕКТРИК ДІЛЬНИЦІ. З/п від 10000 грн. Запро-
шуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне працев-
лаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-
7340, Оксана.  

ЕЛЕКТРИК. З/п від 12000 грн. Вимоги: технічно 
грамотні, бажано чол. до 40 років. Обов’язки: вико-
нання різних завдань по ремонту та обслуговуван-
ню кіосків. Робота по всьому Києву, проїзд опла-
чується. Роб. день: з 9.00 до 18.00. Робота після 
18.00 та у вихідні дні оплачується додатково. Тел. 
050-445-6132, Микола.  

ЕЛЕКТРИКА з обслуговування обладнання (харчове 
виробництво) запрошуємо. Місце роботи - м. Бояр-
ка. ГР: 7/7. Надаємо пільгове харчування, корпора-
тивний одяг. Розвозка від ст.м «Святошин», «Академ-
містечко» та з м. Вишневе. Тел. 067-434-3698.  

ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАЛЬНИКИ. Офіційне працев-
лаштування, соцпакет.  З/п 25000 грн. Тел. 066-
696-8865.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКИ (учні електромонтаж-
ників) потрібні будівельній компанії. Тел.: (044) 209-
5598, 067-442-1608.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ запрошує на роботу 
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п від-
рядно-преміальна. Холостякам -  сприяння в посе-
ленні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 36 (синя 
прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-8659.  

ЕЛЕКТРОМОНТЕР з ремонту та обслуговування елек-
троустаткування терміново потрібен ТОВ»Транс-Обо-
лонь». Тел.: 095-633-1914, 050-385-3023.  

ЗВАРЮВАЛЬНИК потрібен на виробництво мета-
ловиробів. З/п від 17000 грн. Ст.м «Бориспільська». 
Тел.: 063-438-7276, 067-406-4958.  

ЗВАРЮВАЛЬНИК з досвідом облицювання та 
встановлення бронедверей, можна зі своїм авто-
мобілем. Оболонь. З/п від 14000 грн. Тел.: 063-233-
7379, 096-643-7399.  

ЗВАРЮВАЛЬНИК-СЛЮСАР металоконструкцій 
(авто навіси, козирки). З/п від 18000 грн. Ст.м «Ака-
деммістечко». Тел. 067-701-9952.  

ЛИВАРНИКІВ ПЛАСТМАС запрошує на роботу 
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п 
відрядно-преміальна. Холостякам –  сприяння в 
поселенні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 
36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-
8659.  

МАЙСТЕР З ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОМО-
ФОННИХ СИСТЕМ. Бажано чол. від 25 до 45 
років, технічна освіта та ДР в даному напрямку, 
наявність власного авто вітається. Офіційне 
працевлаштування, гнучкий графік. З/п 12000-
22000 грн (ставка + %). Виплаты 2 рази в міся-
ць, без затримок! Тел. 063-182-8777.  

МАЛЯР на порошкове фарбування потрібен на ви-
робництво металовиробів. З/п від 17000 грн. Ст.м 
«Бориспільська». Тел.: 063-438-7276, 067-406-
4958.  

МАЛЯР порошкового фарбування з досвідом ро-
боти. Виробництво металевих дверей. З/п 15000-
25000 грн. ГР: пн-пт, 8.00-17.00. Р-н Борщагівка, 
вул. Миру, 3. www.avatech.com.ua Тел. 067-551-
4448, Володимир.  

НАЛАГОДЖУВАЛЬНИК-ОПЕРАТОР пакеторобної 
машини «Тріумф». Досвід не обов’язково. Житло. 
Графік: 1/2 або по 12 годин. З/п від 20000 грн. Бро-
варський р-н, с. Красилівка. Розвозка від ст.м «Лі-
сова». Тел. 050-331-0330.  

НАЛАДЧИК (СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК) на ви-
робництво полімерної тари, литьєвого та 
екструзійного обладнання, заміна прес-форм 
(електрика, механіка, пневматика, гидравліка). 
Куренівка. Офіційне працевлаштування. З/п 
17000 грн. Іногороднім проживання. Тел.: (044) 
468-3459, 067-507-6910, 050-170-3615, 093-
315-3408.  

ОПЕРАТОРІВ ВЕРСТАТІВ З ПУ запрошує на роботу 
ПрАТ «Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п від-
рядно-преміальна. Холостякам –  сприяння в посе-
ленні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 36 (синя 
прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-8659.  

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

ПАРКЕТНИКИ. ДР обов’язково. Без шкідливих 
звичок. З/п від 20000 грн. Тел.: 050-462-0554, 
096-562-0554, Ігор.  

ПИЛОРАМНИКИ потрібні на деревообробне під-
приємство. Місце роботи: м.Київ, пров. Дере-
вообробний, 5, ст.м «Видубичі». З/п договірна. 
Офіційне працевлаштування + соціальний пакет, 
безкоштовне харчування, забезпечуємо житлом. 
Тел. 096-116-2521, Віталій.  

ПОМІЧНИК ОПЕРАТОРА пакеторобної машини 
«Тріумф». Навчаємо. Житло. Графік: доба/дві. З/п 
від 15000 грн. Броварський р-н, с. Красилівка. Ро-
звозка від ст.м «Лісова». Тел. 050-331-0330.  

ПОМІЧНИК ОПЕРАТОРА БЕТОНОНАСОСА ДР не 
обов’язково, навчаємо. Вахта 20/10. З/п 20000 грн. 
Ст.м. «Житомирська». Тел. 097-553-4993.  

РОБІТНИКА НА ЧИСТКУ ОПАЛУБКИ запро-
шуємо на роботу. Баж. чол. 20-50 років. Житла 
немає. Тел. 067-128-3995.  

САНТЕХНІК. Обслуговування ЦО, ГВП, ХВП, ка-
налізації. З/п від 12000 грн. Тел. 067-753-7387.  

СКЛАДАЛЬНИК зі збірки електрощитового облад-
нання (електромонтажник). ДР. З/п від 18000 грн. 
Тел.: 093-108-7959, 067-134-9721.  

СКЛАДАЛЬНИКІВ ВИРОБІВ З ПЛАСТМАС за-
прошує на роботу ПрАТ «Вентс». Офіційне працев-
лаштування. З/п відрядно-преміальна. Холостякам 
-  сприяння в поселенні.  Робота в м. Боярка, вул. 
Соборності, 36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-
3626, 050-386-8659.  

СЛЮСАР зі складання металевих корпусів. Змін-
ний графік. З/п від 20000 грн. Офіційне працев-
лаштування, стабільні своєчасні виплати. Гаряче 
харчування, медичне страхування, комфортні умо-
ви праці (теплий цех). Житло не надається. вул. 
Куренівська, 21-А. Тел.: (044) 494-3535, 067-334-
7498.  

СЛЮСАР З РЕМОНТУ АВТО ДР не обов’язково. 
Вахта 20/10. З/п 15000 грн. Ст.м «Житомирська». 
Тел. 097-553-4993.  

СЛЮСАР-ЗБИРАЛЬНИК МЕТАЛОПЛАСТИ-
КОВИХ КОНСТРУКЦІЙ ТА СКЛОПАКЕТІВ. 
Баж. чол. від 23 до 45 років. На постійну роботу 
з виробництва металопластикових вікон. Пун-
ктуальні, без шкідливих звичок, бажано з ДР. 
З/п висока, від 15000 грн, відрядна (від обсягу 
виготовленої продукції). м. Буча (30 хвилин від 
ст.м «Академмістечко»). Тел. 067-295-7050, 
В’ячеслав.  

СЛЮСАР-ЗБИРАЛЬНИК потрібен на виробництво 
металовиробів. З/п від 14000 грн. Ст.м «Бориспіль-
ська». Тел.: 063-438-7276, 067-406-4958.  

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК на завод або обслугову-
вання території навколо. Вік бажано 25-40 років, 
ДР слюсарем-ремонтником від 1 року, ВО (техніч-
не) обов’язково! ГР позмінний. м.Вишневе, вул. 
Київська. Офіційне працевлаштування по трудовій, 
оплачувана відпустка і лікарняний. З/п 14000 грн. 
Тел.: 067-464-3101, (044) 594-2140.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК аварійно-ремонтної бри-
гади. З/п від 8000 грн. Графік: доба через три. 
Запрошуємо на роботу в м. Бровари. Офіційне 
працевлаштування, своєчасна виплата з/п. Тел. 
067-400-7340, Оксана.  
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РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
СЛЮСАР-СКЛАДАЛЬНИК/СЛЮСАР-ЕЛЕКТРО-
ТЕХНІК апаратів з напилу утеплювання та гідроі-
золяції. Вимоги: порядність, без шкідливих зви-
чок. З/п 10000 грн/ставка + 5000 грн від виробітку. 
Офіц. працевлаштування, комфортні умови праці. 
ст.м «Лівобережна». Тел. 067-403-4203.  

ТОКАР 6 РОЗР. з ДР на виробництво. Київський 
вітамінний завод. Позмінний графік. Офіційне 
працевлаштування. Куренівка. Тел. (044) 461-
0336.  

ТОКАР на виробництво тротуарної плитки в м. 
Вишневе. Бажано чол. до 65 років, ДР токарем від 
5-7 років обов’язково!!! ДР на універсальних токар-
них верстатах. Навички слюсарних робіт, акурат-
ність та старанність, без ШЗ, ВО технічне обов’яз-
ково!!!! ГР: 5-ти денний робочий, пн-пт, 8.00-17.00, 
сб, нд - вихідні. З/п відрядна 15000-16000 грн. Тел.: 
067-464-3101, (044) 594-2140, телефонувати пн-
пт, з 9.00 до 17.00.  

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

ШЛІФУВАЛЬНИКІВ запрошує на роботу ПрАТ 
«Вентс». Офіційне працевлаштування. З/п від-
рядно-преміальна. Холостякам –  сприяння в 
поселенні.  Робота в м.Боярка, вул.Соборності, 
36 (синя прохідна). Тел.: (044) 406-3626, 050-386-
8659.  
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СЛУЖБА БЕЗПЕКИ
ОПЕРАТОР ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ в ТЦ (ст.м 
«Лісова»). Контроль за зовнішнім периметром і  
збереженням майна ТЦ, передача інформації опе-
ративному черговому. Ч/ж, баж. до 45 років, ДР від 
2 років, володіння укр. і рос. мовами; знання ПК 
(Word, Excel), ПО для роботи з відеоустаткуванням. 
ГР: 3/3, з 20.00 до 8.00. Офіційне оформлення, від-
пустка 24 к.д., спецодяг. З/ п 8500 грн (на руки). 
Телфонувати з 10.00 до 17.00 за тел. 067-690-8693, 
Ігор Львович.  

ОХОРОНЕЦЬ. З/п від 13000 грн. Графік: з 7.30 
до 22.00. Офіційне працевлаштування. Чесна 
оплата праці. Безкоштовне харчування. Тел.: 
050-415-8013, 050-312-3236.  

ОХОРОНЕЦЬ-ПЕНСІОНЕР потрібен на базу бу-
дівельної організації в р-ні б-р В. Гавела (Лепсе), 
р-н Відраднинського ринку. ГР: 1/2 доби. Без шкід-
ливих звичок. З/п 300 грн за добу. Тел. 050-313-
5397.  

ОХОРОННИК (бажано пенсіонер) на виробничу 
базу. ГР: 1/2 доби. Офіційне працевлаштуван-
ня. З/п 4000 грн. Ст.м «Лiсова». Тел. 097-441-
4359.  

ОХОРОННИК на вахту в банк в м. Київ. ДР не 
обов’язково. Графік роботи: вахта, 15 днів. Баж. 
чол. до 60 років. Відсутність судимості. З/п 330 
грн/зміна. Розрахунок одразу після вахти. Тел. 050-
366-5357.  

ОХОРОННИК в міні-маркет. Район Райдужний. Тел. 
067-550-7788.  

ОХОРОННИКИ охоронному підприємству. ГР: 
1/2. З/п: 900-1200 грн + харчування. ГР: 12 год. 
З/п: від 500 грн + харчування. ГР: 10/10, 15/15. 
З/п: від 500 грн/доба. ДР, бажано служба в ар-
мії. Житло. Тел.: 067-827-1321, (044) 200-0805, 
пн-пт, з 10.00 до 17.00.  

ОХОРОННИК. Місце роботи: Київ, Кільцева доро-
га, 19. ГР: доба/дві, 8.30-8.30. З/п 850 грн/зміна. 
Офіційне оформлення. Тел.: 050-443-9412, 067-
827-3265, 044-406-4093.  

ОХОРОННИКИ в магазини. Графіки денні та до-
бові. З/п від 8000 грн за половину місяця. Тел.: 097-
437-8825, 066-267-2610.  

ОХОРОННИКИ потрібні на постійну роботу. ГР: 
день. З/п від 500 грн/зміна. Вимоги: чол. та жін. 27-
40 років, охайний зовнішній вигляд, без шкідливих 
звичок. Об’єкти по місту, області, Україні. Тел. 068-
150-1145, телефонувати з 10.00 до 18.00.  

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

СТОРОЖИ-ОХОРОННИКИ потрібні на постійну 
роботу садівничому товариству. ГР: 10/20 або за 
домовленістю. Оплата 500 грн в день. Житло на-
дається. Обухівський район. Тел. 067-851-2111, 
Михайло Іванович.  
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ВОДІЇ
ВОДІЇ. З/п 25000-35000 грн. Кат. «Е», ДР. Відряд-
ження по Україні (перевозка великогабаритних 
вантажів, тракторів, комбайнів і т.п.). Тел.: 099-204-
3999, 098-799-8999.  

ВОДІЇ. Вантажні перевезення у Європу (Поль-
ща, Німеччина). Кат. прав «Е» - сидельний тягач 
(Mersedes) з напівпричепом-термичкою/рефриже-
ратором. Закордонний паспорт. Роз’їзний режим 
роботи. З/п 18000-20000 грн. Тел.: 050-442-8280, 
(044) 459-3163, з 9.00 до 18.00 (будні).  

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

ВОДІЙ на ЗІЛ (самоскид). З/п від 15000 грн. Тел. 
067-765-1047.  

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

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 кат. «В, С» на вантажний автомобіль на по-
стійну роботу. Без шкідливих звичок. ГР: пн-пт, сб, 
нд - вихідний. З/п 13000 грн, своєчасно. Офіційне 
працевлаштування. Тел. 098-404-8527.  

ВОДІЙ кат. «С, Е», зерновоз, євро 5. З/п від 20000 
грн. Тел. 068-652-1653.  

ВОДІЙ потрібен на авто компанії на постійну робо-
ту в компанію «Давай Переїдем» (сфера вантажо-
перевезень). З/п від 10000 до 16000 грн. Знання 
міста, ДР, баж. від 25 до 60 років. Правий і Лівий 
береги. Тел.: 063-580-6060, 067-580-6060.  

ВОДІЙ. З/п висока. Посвідчення водія кат. «B», 
«C». Без шкідливих звичок. Тел. 067-659-6387.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР кат. «С» на постійну роботу. 
Іногороднім житло. З/п від 20000 грн. Тел. 067-235-
6830.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР на «Газель». Розвозка кон-
дитерських виробів. З/п 500 грн/день. Проживан-
ня: Святошино, Борщагівка. Тел. 098-619-7807.  

ВОДІЙ-МІЖНАРОДНИК з досвідом роботи на 
Європу автомобілі Е5, Е6. З/п без затримок. 
Тел. 067-445-7750.  

ВОДІЙ-ОПЕРАТОР стаціонарного бетононасоса. 
ДР від 2 років, наявність посвідчення кат. «В, С». 
Вахта 20/10. З/п 25000 грн. Ст.м. «Житомирська». 
Тел. 097-553-4993.  

ВОДІЯ зі своїм авто вантажопідйомністю від 1,2 до 
2 тон запрошує «ІДС АКВА СЕРВІС». З/п від 34000 
грн +  паливо. Тел.: 067-321-9695, 067-240-1418.  

ВОДІЯ-ЕКСПЕДИТОРА запрошує на роботу ПрАТ 
«Київхліб». З/п від 15000 грн. Офіційне працев-
лаштування. Надаємо житло. вул. Межигірська, 83. 
Тел.: (044) 206-7599, 050-018-1644, 095-276-5025, 
050-409-6567.  

МЕХАНІК-ВОДІЙ потрібен на постійну роботу ТОВ 
« Спецпідземінжбуд». Бажано з ДР. ГР: повний ро-
бочий день. З/п від 25000 грн. Тел. 067-309-4394, 
Сергій Борисович.  

ВОДІЇ В ТАКСІ на нові авто: «Рено Логан», «Фольк-
сваген Поло». З/п 30000 грн (50/50 %). Ст.м «Бори-
спільська». Тел.: 050-311-4345, 096-936-0175.  

ВОДІЇ кат. «Д» для роботи на маршрутах Києва. 
Офіційне працевлаштування. Допомога з житлом. 
Тел. 096-698-2993.  

ВОДІЇ на автобетонозмішувач. Вахта, 2 тижні/2 
тижні. Надаємо безоплатне житло. З/п до 12000 
грн за зміну, зміна 2 тижні (за результатами робо-
ти доплачуються преміальні). Тел.: 096-839-6066, 
067-932-0708.  

ВОДІЇ (самоскид, екскаватор, бульдозер). З/п: 
15000-18000 грн. Тел. 050-711-8225.  

ВОДІЇ для перевезення вантажів по Україні та 
Києву потрібні на постійну роботу 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. «Д» для роботи на маршрутах Києва. 
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-600-
0161, 050-690-9727.  

ВОДІЇ-ДАЛЕКОБІЙНИКИ на тягач Renault. ДР від 2 
років, кат «С, Е». Наявність закордонного паспорта, 
медичної довідки. Відрядження за кордон. Офіцій-
не оформлення. З/п від 30000 грн. Тел.: 050-358-
0689, Андрій; 067-547-5326, Володимир.  
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ВОДІЇ, АВТОСЕРВІС

2 АВТОМИЙНИКИ. Безкоштовне житло. Со-
лом’янський р-н. З/п висока. Тел.: 067-772-4591, 
096-361-5203.  

АВТОЗАПРАВНИКІВ запрошує на робот мережа 
АЗС SOСAR. Тел. 067-504-8404 (вартість дзвінків 
згідно тарифів вашого оператора).  

АВТОМАЛЯР. СТО на вул. Кирилівській потрібен на 
постійну роботу. Тел. 067-235-6830.  

АВТОМЕХАНІК-УНІВЕРСАЛ. На СТО проводиться 
набір «спеціаліста-універсала» з ремонту різних 
легкових автомобилів. З/п своєчасна, відрядна, від 
50-60%. Недалеко від ст.м «Чернігівська», вул. Бут-
лерова. Тел. 067-235-5565.  

АВТОМИЙНИКИ потрібні на автомийку. ДР. 
З/п - 35%. Тел.: 096-618-2147, 099-176-3776, 
Ірина.  

АВТОСЛЮСАР ПО РЕМОНТУ вантажних авто DAF, 
MAN, MERСEDES потрібен транспортній фірмі. П’я-
тиденка, з невеликим обсягом роботи. З/п договір-
на. Тел. 067-445-7750.  

АВТОСЛЮСАР з ремонту вантажних авто 
MAN, Mercedes. Офіційне працевлаштування. 
Можливий вахтовий метод роботи. З/п від 
20000 грн. Іногороднім житло. Тел. 096-669-
7156.  

АВТОСЛЮСАР на СТО за адресою: Київ, вул. Кон-
дратюка, 8, С.Бандери, 20-А. З/п відрядна (%). 
Тел.: 067-442-3076, Жанна Миколаївна, 066-977-
0977, Сергій Анатолійович.  

АВТОСЛЮСАР на СТО, Березняки. З/п від 
15000 грн. Іногороднім надаємо житло. Тел.: 
096-300-1717, 063-247-0247.  

АВТОСЛЮСАР. СТО на вул. Кирилівській потрібен 
на постійну роботу. Тел. 067-235-6830.  

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

АВТОСЕРВІС
АВТОСЛЮСАРІ на постійну роботу. Іногород-
нім житло. З/п від 30000 грн. Тел. 067-235-
6830.  

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

АВТОСЛЮСАР-ХОДОВИК (ПНЕВМАТИК) для 
роботи з автобусами «Богдан». З/п 800 грн/день. 
Житло безоплатно. Тел.: 066-521-5397, 067-600-
0161.  

МИЙНИКИ потрібні на автомийку в м.Бори-
спіль. Надаємо перевагу жінкам. Гідна з/п. За-
безпечуємо проживанням. Тел. 097-286-1203, 
Віталій.  

ПОМІЧНИК МАЙСТРА ПО РЕМОНТУ агре-
гатів. Кар’єрне зростання. З/п від 7000 грн. 
Пн-пт. Теплий цех. Освіта технічна. Досвід не 
обов’язковий. Ст.м «Шулявська». СТО «Апол-
лон». Тел. 093-106-1006.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п від 13000 грн. 
Графік: 3/3, з 7.30 до 22.00. Офіційне працев-
лаштування. Чесна оплата праці. Безкоштовне 
харчування. Брендований спецодяг. Тел.: 050-
415-8013, 050-312-3236.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКІВ ТОВАРУ запрошуємо в 
ТЦ «Метро». З/п від 13000 грн/міс (до відрахування 
податків). Телефонуйте: (044) 354-6307, 095-276-
7589.  

ЛОГІСТ-КОМІРНИК на постійну роботу в 
компанію виробника металопластикових 
вікон. Баж. чоловік віком від 23 до 45 років. 
ДР в логістиці бажаний. З/п 12000 грн на ви-
пробувальний термін. М. Буча (30 хвилин від 
ст.м «Академмістечко»). Тел. 067-295-7050, 
Вячеслав  

ПРАЦІВНИК НА СКЛАД (можливо пенсійного віку). 
З/п від 10000 грн. Можна без ДР. ГР: 5/2, 12.00-
21.00, можлива часткова зайнятість, наявність 
водійського посвідчення вітається. Теремки-1. 
Тел.: 067-600-6611, 098-606-5155.  

РОБІТНИКИ НА СКЛАД (баж. чоловіки). Збірка 
товару. Пластикові вироби. Територіально - смт Ко-
цюбинське, р-н Академмістечка. Оплата два рази 
на місяц. Без шкідливих звичок. Тел. 067-236-2084, 
Вiктор.  

СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, милиці 
і т.п.). З/п 10000-12000 грн. Бажано чоловіки до 35 
років. Можливість надання житла. Робота в р-ні ае-
ропорту «Жуляни». Тел. 097-144-7700.  

СОРТИРУВАЛЬНИЦЬ (баж. жінок від 18 років) 
запрошуємо на постійну роботу. Святошинський 
район. Надаємо житло! Тел.: 050-382-8002, Олег 
Миколайович, 095-741-4040, Олександр Миколай-
ович.  

СТАРШИЙ КОМІРНИК запрошується на постійну 
роботу. З/п 14000 грн + премії + оплата переробок. 
ГР: 5-денний, з 8.30 до 17.00. Офіційне оформлен-
ня. Адреса складу: ст.м «Берестейська», вул. Козе-
лецька. 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.  

ФОРМУВАЛЬНИКИ кондитерських виробів. З/п 
від 700 грн/зміна, від виробітку. Надаємо жит-
ло. Навчаємо. Соцпакет.  «Ай Да Бейкер». вул. Ак. 
Білецького, 34, трам. №14, 15, від ст.м «Берестей-
ська». Тел. 063-868-5477.  

ВАНТАЖНИК на склад. Баж. 20-35 років. Ринок 
Столичний. Тел. 067-320-4078.  

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 Визво-
лителів, 5. Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 
9.00 до 17.00.  

ВАНТАЖНИК-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п 670 
грн/зміна (денна/нічна зміна). Виробництво ст.м 
«Олімпійська». Тел.: 095-107-0860, 050-537-6488, 
068-486-1270, 063-810-8609.  

ЕКСПЕДИТОР-КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. Без шкід-
ливих звичок (снеки: попкорн, пластівці) вантаж-
но-розвантажувальні роботи, комплектація замов-
лень, доставка в межах міста. Р-н Святошино. Тел. 
093-655-2587, Сергій.  

КОМІРНИК. З/п від 14000 грн. Графік: 3/3, з 
7.30 до 22.00. Офіційне працевлаштування. 
Чесна оплата праці. Безкоштовне харчування. 
Брендований спецодяг. Тел.: 050-415-8013, 
050-312-3236.  

КОМІРНИКА запрошує торгово-виробнича ком-
панія. Ж/м Бортничі. ГР: 6-денка. Наявність акту-
ального військового квитка обов’язкова. Офіційне 
оформлення. Своєчасна з/п, соцпакет, розвозка 
від ст.м «Харківська», «Бориспільська». Тел. 050-
449-8035.  

КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК. Вивантаження, за-
вантаження машин, комплектація замовлень, 
підтримання чистоти. З/п 14000 грн. ГР: 5 
днів на тиждень, 8 робочих годин. Ст.м «Ва-
сильківська». Соцпакет. Досвід. Тел. 067-507-
9281.  
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ВАНТАЖНИК потрібен на постійну роботу в готель. 
Вік бажано до 60 років. Звертатися за тел. 067-384-
4930, пн-пт, з 9.00 до 18.00.  

ВАНТАЖНИКА-ЕКСПЕДИТОРА на склад з ДР 
та без запрошує на роботу мережа магазинів. 
З/п 12000-15000 грн. Ми пропонуємо: офіційне 
оформлення, оплачувану відпустку, своєчасну ви-
плату з/п, знижки у нашій мережі, роботу поряд з 
домом. Тел.: 068-554-1244, 073-177-2048.  

ВАНТАЖНИКИ на постійну роботу. Надаємо житло. 
Р-н Нивки - Виноградар. Тел.: 096-292-5919, 063-
795-9598.  

ВАНТАЖНИКИ на склад. З/п 400-450 грн/день. 
Оплата щодня. Надаємо житло. Тел.: 050-983-
1501, 063-105-2439, 096-980-0781, 099-405-5264, 
097-140-1074.  

ВАНТАЖНИКИ в кондитерський цех на денну або 
нічну зміну. З/п: ставка 12000 грн + %. Тел. 097-
248-1880, ст.м «Нивки».  

ВАНТАЖНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий роз-
рахунок. Тел. 096-110-0320.  

ВАНТАЖНИК в студентську їдальню. Офіційне пра-
цевлаштування (можливо людей пенсійного віку). 
Тел.: 093-204-3025, 098-089-6295.  

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

ВАНТАЖНИК (різнороб). Можливий вахтовий 
метод роботи. Надаємо гуртожиток. З/п 26000 
грн./міс. Тел. 096-669-7156.  

ВАНТАЖНИК в «МегаМаркет». Графік: 7/7, 5/2. 
З/п від 7500 грн. Готові працевлаштувати людей 
з інвалідністю. Адреса: 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.  

ВАНТАЖНИК З/п від 12000 грн. Позмінний графік. 
«ІДС АКВА СЕРВІС» запрошує на роботу. Тел.: 067-
321-9695, 067-240-1418.  

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 «Берестейська». Тел. 067-554-
1241.  

ВАНТАЖНИК на склад продуктів харчування. З/п 
11000 грн. ГР: пн-пт, 8.00-19.00. вул. Академіка 
Білецького, 34, масив Відрадний. Тел.: 044-455-
4262, 067-325-1050.  

ВАНТАЖНИКА запрошує торгово-виробнича ком-
панія. Ж/м Бортничі. ГР: 6-денка. Наявність акту-
ального військового квитка обов’язкова. Офіційне 
оформлення. Своєчасна з/п, соцпакет, розвозка 
від ст.м «Харківська», «Бориспільська». Тел. 050-
449-8035.  

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

ВАНТАЖНИКИ • РІЗНОРОБИ

ВАНТАЖНИКИ на виробництво. З/п від 12000 грн. 
Акуратність, 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.  

ВАНТАЖНИКІВ (баж.чоловіків від 18 років) за-
прошуємо на постійну роботу. Святошинський 
район. Надаємо житло! Тел.: 050-382-8002, Олег 
Миколайович, 095-741-4040, Олександр Мико-
лайович.  

ВАНТАЖНИК-ПАКУВАЛЬНИК потрібен на ви-
робництво металовиробів. З/п від 12000 грн. Ст.м 
«Бориспільська». Тел.: 063-438-7276, 067-406-
4958.  

ВАНТАЖНИК-РІЗНОРОБ в кондитерський цех. 
Вік бажано від 28 до 40 років, перевага прожива-
ючим в Деснянському та Дніпровському районах. 
З/п від 50 грн/година. Відповідальний, пунктуаль-
ний, без шкідливих звичок. Тел. 067-261-3247, 
В’ячеслав Володимирович, телефонувати з 10.00 
до 18.00.  

ВАНТАЖНИК-РІЗНОРОБОЧИЙ в друкарню. З/п 
10000 грн. Завантаження і вивантаження продукції, 
паперу; переміщення в середині цеху (нічого супер 
тяжкого). Знаходимося на Подолі (недалеко від 
ст.м «Тараса Шевченка»). Тел. 068-936-6002.  

ПОМІЧНИК-РІЗНОРОБОЧИЙ в типографію (тра-
фарет). Офіційне працевлаштування. Ст.м «Шуляв-
ська». З/п висока. Тел. 063-678-6776.  

РІЗНОРОБА запрошуємо в ремонтно-будівельну 
бригаду. Вік бажано до 30 років, з ДР, без ШЗ. Жит-
ло не надаємо. З/п договірна. Тел. 097-414-5339, 
Василій.  

РІЗНОРОБІВ (ПІДСОБНИКІВ) запрошуємо на бу-
дівництво котеджів у приватному секторі. З/п що-
денно. Тел. 098-198-2253.  

РІЗНОРОБОЧИХ запрошує мережа ресторанів. 
Зручне місце роботи. Графік: 5/2, 2/2, 3/3. Офіцій-
не працевлаштування. Надається спецодяг та хар-
чування. Тел. 067-434-3701.  
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ДВIРНИК. Графiк 5/2. З/п 40 грн/год. ТЦ «Лерую 
Мерлен». Тел. 097-874-1993.  

ДВІРНИК. З/п від 8500 грн. Запрошуємо на роботу 
в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, своє-
часна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.  

ДВІРНИКИ терміново потрібні для прибирання 
торгового і бізнес-центру преміум-класу. Графік 
роботи позмінний. Зарплата висока. Тел. 067-437-
9986.  

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

ДВІРНИКИ. З/п 300-350 грн. Швидкий розраху-
нок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 
063-391-3747.  

КОНСЬЄРЖ. З/п від 5000 грн. Запрошуємо на ро-
боту в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, 
своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.  

ПОКОЇВКИ потрібні на постійну роботу в готель. 
Вік бажано до 45 років. Звертатися за тел. 067-384-
4930, пн-пт, з 9.00 до 18.00.  

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.  

ПРИБИРАЛЬНИК в «МегаМаркет». ГР: 7/7. З/п від 
6500 грн. Готові працевлаштувати людей з інвалід-
ністю. Адреса: 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.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ (навчаємо) в супермаркети і 
гіпермаркети з 8.00 до 20.00, з 20.00 до 8.00, з 7.00 
до 19.00. Позмінний: 2/2, 3/3, 5/2, 7/7, подобовий 
1/2, 1/3. З/п від 6500 грн, підробіток 300 грн./зм. 
Тел. 098-588-6254.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ терміново потрібні  для при-
бирання торгового і бізнес-центру преміум-класу. 
Графік роботи позмінний. Зарплата висока. Тел. 
067-437-9986.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ (денні та нічні зміни) терміново 
потрібні в магазин (ст.м «Почайна», ж/м Троєщина). 
ГР гнучкий. З/п від 450 грн. Тел.: 063-359-2684, 
063-359-2641.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ. Пiдробiток/робота. Швидкий 
розрахунок. Тел. 096-110-0320.  

ПРИБИРАЛЬНИКИ. Денні/добові зміни. Ч/ж, баж. 
18-55 років. Можливий підробіток з щоденними ви-
платами. З/п 9000-12000 грн. Телефонувати строго 
з 9.00 до 20.00, тел. 068-241-1136.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 063-391-3747.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ терміново потрібні для приби-
рання офісу в р-ні Куренівського парку, ст.м «По-
чайна». ГР: 5/2, 18.30-21.00. З/п 4500 грн. Тел. 067-
408-8980, Кирил.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ. З/п 9500-10500 грн. Приби-
рання квартир (+ прасування, прання). Терміново! 
Бажано до 60 років. Досвід роботи. Р-н роботи: 
Центр. ГР: 5/2, 9.00-18.00. Тел. 098-101-8434.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ запрошуємо на постійну ро-
боту в м.Київ, Ірпінь. День (з 8.00 до 20.00), ніч (з 
20.00 до 8.00), доба. З/п від 8500 грн. Офіційне 
оформлення. Тел.: 067-514-3507, 067-514-3508, 
067-514-3509, 066-011-8429.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЬ запрошує мережа ресторанів. 
Зручне місце роботи. Графік: 5/2, 2/2, 3/3. Офіцій-
не працевлаштування. Надається спецодяг та хар-
чування. Тел. 067-434-3701.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в магазин та офіс. Баж. до 
55 років. З/п от 5000 до 10000 грн. Телефонува-
ти: пн-пт, з 9.00 до 18.00 за тел. 097-137-3838.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ НА СКЛАД З/п 9000 грн. Офі-
ційне працевлаштування. Компенсація харчуваня. 
Тел. 066-067-1068, Аліна.  

РОБОТА ДЛЯ ДОГЛЯДАЛЬНИЦЬ з медичною 
освітою і без. Різні графіки роботи. Можливі варіанти 
з проживанням. Тел.: 067-913-3930, 099-221-5295.  

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

СФЕРА ПОСЛУГ
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

ПАРКУВАЛЬНИКИ ВІЗКІВ в гіпермаркети м. 
Києва. Різні райони. ГР: з 8.00 до 20.00 або з 9.00 
до 21.00, позмінно: 2/2, 3/3, 5/2, 6/1. З/п від 6500 
грн. Тел. 098-588-6254.  

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

ПРИЙМАЛЬНИК ТОВАРУ в «МегаМаркет». ГР: 7/7, 
5/2. З/п від 9200 грн. Готові працевлаштувати лю-
дей з інвалідністю. Адреса: 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.  

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

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ потрібні на 
постійну роботу. З/п висока. Тел.: 096-292-5919, 
063-795-9598.  

ПРИЙМАЛЬНИКИ ВТОРСИРОВИНИ. Можна пен-
сійного віку. Досвід не обов’язково, навчаємо. На-
дається житло. З/п від 7000 грн (виплати двічі на 
місяць). Тел. 067-927-4741.  

ПРОМОУТЕР терміново потрібен фірмі з про-
дажу будматеріалів. Безкоштовне навчання. 
Надаємо житло. З/п 20000 грн. Виплачуємо 
щоденно та щотижнево. Тел.: 063-382-7937 - 
Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

РОБІТНИК/ЦЯ В БАНЮ. Вік баж. 30-55 років. З/п 
10000 грн (відрядна) ГР: не повний день. Без ШЗ. 
Проживання в р-ні ст.м «Теремки». Тел.: 098-112-
1915, 093-112-7262.  

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.  

РОЗДАВАЛЬНИКІВ ЛИСТІВОК запрошує ком-
панія. Оплата договірна. Тел.: 095-480-0848, 093-
252-7471, 068-815-0388.  

РОЗДАЧА-РОЗКЛЕЮВАННЯ ЛИСТІВОК. З/п 
400-450 грн/день. Оплата щодня. Надаємо житло. 
Тел.: 050-983-1501, 063-105-2439, 096-980-0781, 
099-405-5264, 097-140-1074.  

РОЗКЛАДАЛЬНИКІВ ТОВАРУ з ДР та без запро-
шує на роботу мережа магазинів. З/п 120-250 грн/
день. Ми пропонуємо: офіційне оформлення, опла-
чувану відпустку, своєчасну виплату з/п, знижки 
у нашій мережі, роботу поряд з домом. Тел.: 068-
554-1244, 073-177-2048.  

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ЛИСТІВОК терміно-
во потрібен фірмі з продажу будматеріалів. 
Безкоштовне навчання. Надаємо житло. З/п 
20000 грн. Виплачуємо щоденно та щотижне-
во. Тел.: 063-382-7937 - Лайф, 096-563-0239 
- Київстар.  

СКЛАДАЧ РУЧНИМ СПОСОБОМ на поліграфіч-
не підприємство. Баж. жін. до 40 років, з ДР по 
збиранню пакетів. Р-н ст.м «Вокзальна». ГР: з 
8.00 до 17.00, пн-пт. З/п відрядна, висока. Офіц. 
працевлаштування. Відповідальне відношення до 
роботи - обов’язкова вимога. Тел. 067-305-4284, 
Тамара.  

ФАСУВАЛЬНИЦЯ потрібна в медичний центр і ап-
теку. Бажано до 50 років. Тел. 063-601-8629.  

ВІЗОЧНИКИ терміново потрібні в магазин (ст.м 
«Почайна», ж/м Троєщина). Баж. чол. Прибирання 
візків. З/п від 350 грн. Гнучкий графік. Тел.: 063-
359-2684, 063-359-2641.  

ЖИТЛО. ВСІ РАЙОНИ КИЄВА. Всі зручності, біля 
метро. Доба від 80 грн, тиждень 350 грн, місяць 
від 1200 грн. Тел.: 096-898-1234, 095-898-1234, 
063-898-1234, телефонуйте в будь-який час доби. 
hostel24.kiev.ua  

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ ВІД 43 ГРН ЗА ДОБУ 
в різних районах Києва біля метро. Гарні умови 
проживання. Тел.: 093-004-3911, (044) 333-4470 (з 
таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобо-
во, без вихідних.  

ЗДАЄТЬСЯ КОЙКО-МІСЦЕ подобово (85 грн), 
щотижнево (від 390 грн) і щомісячно (від 1300 грн). 
Біля метро. Без посередників. Допомога в працев-
лаштуванні. Тел.: 066-746-5057, (044) 333-4470 (з 
таксофонів безкоштовно), телефонувати цілодобо-
во. www.ashostel.com.ua  

ЗДАМ КОЙКО-МІСЦЯ в різних районах Києва. 
Доба 100-150 грн, тиждень 460-500 грн, місяць 
1700-1800 грн. Тел.: 096-884-8555, 095-946-8108, 
063-792-5805, megadom.kiev.ua  

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

КОНСЬЄРЖА запрошує громада будинку. Графік: 
доба через дві. Р-н Троєщина. Тел. 096-680-2938.  

ОПЕРАТОР ПАРОВОЇ КОТЕЛЬНІ. Київський 
вітамінний завод. Наявність посвідчення та досвід 
роботи обов’язковий. ГР: доба/три. Офіційне пра-
цевлаштування. З/п за підсумками співбесіди. Тел. 
(044) 461-0336.  

ПАКУВАЛЬНИЦЯ паперових пакетів. Комфортні 
умови. Навчаємо. Графік: доба/дві або по 12 годин. 
З/п від 12000 грн. Броварський р-н, с. Красилівка. 
Розвозка від ст.м «Лісова». Тел. 050-469-3194.  
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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
АВТОБУСНИЙ ПАРК №6
водій автотранспортних засобів 17000
ІБОНХ ІМ. В.П. КУХАРЯ НАН УКРАЇНИ
слюсар-сантехнік 5000
слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування

5000

двірник 5000
СПЕЦІАЛІЗОВАНА ШКОЛА № 322
вихователь 5000
ТОВ»АЛЬТ-СТАР»
Слюсар з ремонту колісних транспорт-
них засобів

15000

ДНІПРОВСЬКА (044)590-65-32 
ІБОНХ ІМ. В.П. КУХАРЯ НАН УКРАЇНИ
інженер з підготовки кадрів 8500

ГОЛОСІЇВСЬКА (044) 257-76-02 

ЗАХАРІН СЕРГІЙ ВІКТОРОВИЧ

токар 18000
ТОВ «АВЕРС ЛТД»
Зварник 10000
зварник швацьких виробів на установ-
ках свч

10000

слюсар з механоскладальних робіт 10000
Електрогазозварник 10000
ТОВ «ЛІКО-ЖИТЛОСЕРВІС»
електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування

10000

слюсар-сантехнік 10000
Юрист 12000
інженер 12000
енергетик 12000

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (044)590-64-94
КНП «ЦЕНТР ЕМД ТА МК»
реєстратор медичний 10000

Сестра медична (брат медичний) 10000

прибиральник територій 10000
лікар-кардіолог 18000
ТОВ «ТАВЕС ПЛЮС»
Менеджер (управитель) 10000
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Як відомо, від професіоналів розвідки минулого ви-
магали «гаряче серце, холодну голову і чисті руки». 
Якщо з «руками» і «головою» все зрозуміло, то чому 
наявність емоційності, у вигляді «гарячого серця », та-
кож було одним з показників професіоналізму? Захід-
ні вчені, зовсім недавно підтвердили: наші емоції, 
прямо впливають на рівень нашої «успішності», абсо-
лютно у всіх сферах людської діяльності.

ІНТЕЛЕКТ:ІНТЕЛЕКТ:    
раціональний  раціональний  
vs емоційнийvs емоційний

Фріланс:  
альтернатива претендує 
на стабільність

Р

ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ. Саме так до-
слідники назвали явище, здатне вплива-
ти на рівень успіху людини, яка не мен-
ше, а іноді і більше ніж відомий усім IQ.
Так, досліджуючи історію успішних в біз-
несі і політиці людей, вчені прийшли до 
цікавих висновків. Виявилося, що дале-
ко не всі відомі та успішні люди, мають 
високий рівень логічного потенціалу і IQ, 
відповідно. Проаналізувавши ці дані, до-
слідники впевнилися в тому, що на успіх 
в справах людини впливає якісь окремі 
складові.
Ще сто років тому, американські вчені 
стверджували, що основна причина 
успішності – це «інтелект, відповідаль-
ний за правильні емоції», що направляє 
наявний у людини розумовий потенціал 
(інтелект раціональний) на вирішення 
завдань і питань». Проявляється він, на 
думку вчених, в здатності усвідомлення 
як своїх, так і чужих емоційних реакцій, 
що, в свою чергу, допомагає не тільки 
вміти робити серйозний самоаналіз, а й 
відчувати чужі переживання, знаходячи 
причини їх виникнення та прогнозувати 
поведінку людей навколо себе.
Іншими словами, якщо порівнювати два 
інтелекту, то «раціональний», можна 
назвати освіченістю, в той час як «емо-
ційний інтелект» порівняємо, хіба що з 
мудрістю! 
Емоційний інтелект складається з цілої 
системи емоцій: здатність до пережи-
вання, бажання «будувати відносини з 
оточуючими », самоконтроль і самомо-
тивація, а також самостійна рефлексія.
Інтелект власних емоцій, може розви-
ватися, проходячи три стадії свого вдо-
сконалення. Перша – це стан емоційної 
пригніченості. На жаль, цей рівень та-
кого інтелекту, притаманний багатьом. 

Його прояви – низька самооцінка, за-
комплексованість, постійне почуття про-
вини і депресії. Все це сильно впливає 
на сприйняття людиною світу і людей 
навколо себе, зводячи таке сприйняття 
в розряд неадекватного, що звичайно, 
не може сприяти успіху особистості.
Друга стадія характеризується здатні-
стю контролю своїх емоцій. Його харак-
терними рисами стають розуміння не-
обхідності такої поведінки, прагнення до 
дисципліни, самоорганізації, розуміння 
власних поведінкових мотивів і бажанні 
управління своїми емоціями. Входячи 
в цю фазу, людина починає більш про-
дуктивно взаємодіяти з суспільством, 
будуючи своє життя більш гармонійно і 
досягаючи при цьому певних успіхів.
Третя стадія – вершина розвитку емо-
ційного інтелекту. Оскільки це вже стан 
спостереження за емоціями, причому 
не тільки чужими, але, в першу чергу, 
своїми власними. Такі люди, чесні перед 
самими собою. Вони розуміють, чого хо-
чуть, і зізнавшись собі в цьому, не відчу-
вають почуття провини, впевнено йдуть 
до своєї мети.
Сьогодні вивченню емоційного інтелекту 
(ЕQ) приділяється все більше уваги. За-
раз ще не можна з упевненістю сказати 
про те, наскільки точно можна виміряти 
цей феномен. Однак, для всіх бажаю-
чих, інтернет вже готовий представити 
пробні тести з вимірювання свого ЕQ. 
Знайти їх в «світовій павутині» – давно не 
проблема.
Можливо, навіть така інформація про на-
явність в собі певного потенціалу, може 
допомогти багатьом щось змінити на 
краще у своєму житті.

Олександр Мавлідінов

озмірковуючи сьогодні над тим, куди піти 
працювати, наші співвітчизники іноді не звер-

тають увагу на такий вид діяльності, як фріланс. 
Звиклі до, нехай і видимої, стабільності, яка ча-
сто обертається плутаниною і безгрошів'ям, ми, 
по-старому, продовжуємо штурмувати офіси 
компаній, в надії отримати хорошу роботу. Як 
виявилося, іноді – дарма!
Світова статистика говорить про те, що тільки 
за останні 7 років, українські фрілансери зуміли 
заробити більше 52 000 000 доларів США! З на-
дання послуг на ринках фрілансу, наша країна, 
сьогодні, займає третє місце в світі, «пропустив-
ши» вперед тільки США і Індію.
В основному, комфортно сидячи вдома, в Україні 
заробляють IT- фахівці. Слідом «йдуть» дизайне-
ри, перекладачі та копірайтери. Експерти запев-
няють, що місячний дохід професіонала в одній 
з цих областей, що заробляє фрілансом і має 
попит за кордоном, може становити від кількох 
тисяч до 12 тис. американських доларів.
Ті ж «айтішники», що працюють стаціонарно, мо-
жуть похвалитися, в середньому, зарплатами, 
які не перевищують двох тисяч американських 
грошей. Що стосується цієї сфери, то на руку віт-
чизняним фрілансерам, ще й те, що український 
ринок подібних технологій, до цих пір знаходить-
ся в стадії розвитку і не може забезпечити робо-
тою всіх, дійсно талановитих в цьому напрямку.
Взагалі, кількість українців, які вважають за краще 
вільні графіки і не бажають прив'язуватися до кон-
кретного робочого місця, зростає дуже швидко. 
За останній рік, на популярних біржах фріланса 
зареєструвалося вдвічі більше претендентів, ніж 
за минулий рік.
Популярність українських фрілансерів, пояс-
нюється не тільки їх хорошою підготовкою і 
високим рівнем кваліфікації. Оплата послуг 
українських віддалених працівників, корисна 
для західного бізнесмена: приблизно на 40% 
дешевше, ніж у випадках з їх закордонними 
колегами. Однак, якщо так буде і далі, українці 
цілком можуть обігнати за популярністю ін-
ших фрілансерів, почавши диктувати ціни і 
умови праці на цьому ринку надання послуг. 
Так що, фріланс, сьогодні, все більше набуває 
ризик окремого виду заробітку, а не тільки 
підробітку.

Олександр Мавлідінов
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ивно, але, незважаючи на вражаючі наукові відкриття 
в різних сферах, наші знання про людський розум мі-
зерно малі. І розгадка цього таїнства природи також 
далека від нас, як і дві тисячі років тому.

Про те, що таке інтелект, існує маса думок, часто суперечли-
вих. І хоча на сьогоднішній день інтелектом прийнято вважати 
здатність швидко і точно переробляти інформацію, такий підхід 
часто обмежується умінням вирішувати логічні завдання і опе-
рувати абстрактними поняттями. Але навіть в такій грі як шахи, 
гравці високого класу не можуть дозволити собі не враховувати 
психологічний стан противника. І в якийсь момент «найінтелекту-
альніша» гра перетворюється з поєдинку логіки в поєдинок волі.

Напевно тому і виникає так багато питань. Незважаючи на ве-
лику кількість досліджень, немає абсолютно точних, достовір-
них і незаперечних даних про те, наскільки наш розум зале-
жить від спадковості та оточення, обстановки в сім'ї. А як впли-
вають на його розвиток захворювання, перенесені в ранньому 
дитинстві або екологічна ситуація? Як він проявляється в жит-
ті і чим визначається?

ТЕСТИ ІНТЕЛЕКТУ
«Інтелект – це те, що вимірюють тести інтелекту», – іроніч-

но зауважив американський психолог Едвін Борінг. І коли пер-
ша хвиля обурення настільки скандальною заявою спала, пси-
хологічна «тусовка» визнала це визначення досить-таки... точ-
ним. Проте, творець одного з найбільш «вдалих» тестів Давид 
Векслер вважав, що «інтелект – це глобальна здатність розум-
но діяти, раціонально мислити і добре справлятися з життєви-
ми обставинами. Але, на жаль, і йому цього не вдалося враху-
вати в тестах, де немає ні параметра «розумного дії», ні шкали 
«вирішення життєвих ситуацій».

Однак, незважаючи на неоднозначне ставлення до тестів, вони 
добре визначають ступінь розвиненості логічного, асоціативно-
го, вербального (мовного) або математичного мислення. Та-
кож підходять і для прогнозування шкільних успіхів (виключно в 
молодших класах), тому що показують, наскільки добре (в мо-
мент тестування) дитина освоїла інтелектуальні навички, не-
обхідні в школі.

Правда, шкільні оцінки, як і тести інтелекту не дають мож-
ливості визначити, наскільки ви опинитеся успішні, а головне, 
щасливі в житті.

І не можна очікувати більшого, адже будь-який тест – це ін-
струмент, і його ефективність (як і будь-якого інструменту) за-
лежить від того, наскільки правильно він застосовується, і на-
скільки вміло ним користуються. І якщо шпателем НЕ риють зем-
лю, а лопатою не забивають цвяхи, то і тести, призначені для 
підтвердження психіатричних діагнозів, не повинні використо-
вуватися при прийомі на роботу і навпаки.

Не рекомендується вдаватися до них і з іншої причини: «заш-
калює» до своєї верхньої планки інтелект рідко дає своєму влас-
никові істотні переваги. Згідно неодноразово перевіреної на 
практиці теорії «інтелектуального порога», для оволодіння кон-
кретною професією потрібно володіти певним рівнем інтелек-
ту. Якщо тестований не дотягує до інтелектуального мінімуму, 

«Разум» без розуму – 
біда», – казали наші пред-
ки. І дійсно, що відбу-
вається в цьому світі, 
якщо колишні «трієчники» 
займають високі посади у 
відомих компаніях, а ко-
лишні «відмінники» вижи-
вають в бек-офісах корпо-
рацій, виконуючи нудну і 
малоцікаву роботу? Коли 
маленький вуличний па-
цан в знанні життя і людей 
виявляється досвідчені-
ше сивочолого професо-
ра? Невже, щоб бути роз-
умним, одного інтелекту 
мало?

Розум – це інтелект, 
налаштований в лад з 

вашим серцем
Бхагаван Шрі Раджніш

РАЗУМ емоцій

Д

Шкільні оцінки, як і тестування 
рівня інтелекту, не дають можли-
вості визначити, наскільки ви опини-
теся успішні, а головне, щасливі в 
житті.
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то навчання виявиться довгим і важким, 
а успіхи – посередніми. Але, якщо рівень 
інтелекту значно вище, ніж потрібно для 
освоєння найнеобхідніших навичок, це 
не має значення і не підвищить продук-
тивність працівника. Тут успіх починають 
визначати такі якості як мотивація, пра-
цьовитість і організованість.

ПАРАДОКС МЕНСА
Багато їжі для роздумів дає «парадокс 

клубу Менса». Заснований понад шістде-
сят років тому в Великобританії, до число 
своїх членів приймав виключно тих, чий IQ 
(коефіцієнт інтелекту) вище, ніж у 98% на-
селення земної кулі. На сьогоднішній день 
«філії» клубу відкриті в п'ятдесяти країнах 
(Найближчий – в Білорусі).

Однак своєї благородної мети – ство-
рити спільноту, вільний від політики, 
расових і релігійних відмінностей для 
активної участі в суспільному житті – 
засновники не досягли. Виявилося що 
більшість членів клубу – далеко не най-
успішніші, знамениті і впливові люди. В 
цьому і полягає парадокс: високі резуль-
тати тестування не допомогли більшості 
стати багатими, отримати Нобелівську 
премію, або, в крайньому випадку, до-
могтися істотних успіхів у своїй про-
фесії. Серед членів клубу – мільйоне-
ри і безробітні, які живуть на допомогу, 
професора і водії, вчені та пожежники, 
програмісти і фермери, художники і під-
собні робітники.

Уїдливі жарти і твердження про те, 
що більшість людей з високим IQ схожі 
на «шевця без чобіт» мають таку ж дов-
гу історію, як і тестування інтелекту. Ще 
в 1928 році, професор Стенфордського 
університету Льюїс Терман спробував 
його спростувати, організувавши знаме-
ните дослідження життєвого шляху дітей з 
високим IQ. Однак виявилося, що співвід-
ношення між «успішними» і «неуспішними» 
в цій групі мало відрізняється від показ-
ника «простих смертних». А «успішність» 
обдарованих дітей в майбутньому біль-
ше залежала від ступеня батьківської під-
тримки, їх впевненості в собі, наполегли-
вості і, головне, вміння будувати відноси-
ни з оточуючими. Ці результати цілком від-
повідають тому, що підказує нам звичай-
ний життєвий досвід.

СПІЛКУВАННЯ 
«З РОЗУМОМ»
Здоровий глузд, мудрість, практич-

ність, кмітливість – всі ці далеко не нау-
кові поняття теж сигналізують про ті вла-
стивості розуму, які не визначаються те-
стами. У спробах психологів знайти клю-
чик до «відсутніх» елементів «звичайного» 
інтелекту, народилося словосполучення 
«емоційний інтелект».

Виявилося, що знання людської при-
роди і вчинків, здатність знаходити вихід 
зі складних життєвих ситуацій, набага-
то важливіше вміння вирішувати логіч-
ні завдання. Саме люди з високим рів-
нем розвитку емоційного інтелекту більш 
успішні і пристосовані до життя в суспіль-
стві, тому що мають здатність розуміти 
свої і емоції інших людей.

З чого ж «складається» емоційний ін-
телект?

В першу чергу, це здатність розпізна-
вати і висловлювати свої емоції. Адже ро-
зуміючи, «що» з вами відбувається, ви, на-
певно, будете намагатися зрозуміти, «як» 
на це реагувати. І в наступній подібній си-
туації зможете застосувати свій досвід. 
Або спробуєте не допустити повторення 
того, що викликає неприємні відчуття. І 
ще: вміння розпізнати свої почуття допо-
магає правильно «розставляти акценти» 
у відносинах з оточуючими.

«Багатьох проблем і в сімейних і в про-
фесійних відносинах можна було б уник-
нути, якби люди навчилися правильно 
говорити про свої відчуття. Наприклад, 
замість «ти – негідник» – сказати «мене 
це засмучує », і реакція партнера можли-

во буде зовсім іншою», – вважає психо-
лог А.С. Крутецька.

Не менш значущим для нормально-
го, конструктивного спілкування є вмін-
ня «керувати» емоціями (самоконтроль). 
Реакція повинна бути адекватною ситуа-
ції: якщо зайве стримування емоцій може 
стати причиною перенапруги і хвороб, то 
і «нестриманість» може доставити масу 
неприємностей.

Думки, за допомогою яких ми зазви-
чай контролюємо емоції, «звучать» при-
близно так: «Не варто про це думати »,« 
Не буду реагувати» або навпаки: « Треба 
дізнатися про це більше», «Для мене це 
важливо» і т.п.

І, нарешті, розуміння емоційних реак-
цій інших. Чуйні здатні вловити хвилюван-
ня або тривогу, ледь усвідомлювану спів-
розмовником, можуть легко уявити себе 
на місці іншого, тому готові до співпережи-
вання. Вчені відзначають залежність ем-
патії (здатності розуміти почуття інших лю-
дей) від того, наскільки добре людина роз-
бирається в своїх переживаннях. Тому що 
таке розуміння можливе тільки на основі 
власного внутрішнього досвіду.

А ось серед основних причин, що за-
важають нормальному спілкуванню і про-
яву емпатії, в першу чергу, можна назвати 
егоцентризм (зосередженість виключно 
на власній особистості), почуття перева-
ги, і прагнення отримати вигоду від «не-
розуміння» інших. Спонукає шукати «за-
хисту» від будь-якого прояву емоцій, на-
глухо «закрився» від них, підвищене по-
чуття тривоги і недовірливість.

Ще в Стародавній Індії тіло людини 
порівнювали з колісницею, де розум за 
допомогою волі-вуздечки управляє кінь-
ми-почуттями. І ця красива метафора до-
сить точно відображає, що відбувається 
з людиною, яка втратила рівновагу: на-
тягне занадто сильно віжки раціоналіст і 
прагматик – зупиниться колісниця, лю-
дина втратить інтерес до життя і бажан-
ня діяти. Відпустить розум вуздечку – коні 
понесуть, колісниця розіб'ється. І як ба-
гато ми бачимо навколо людей, які, не 
вміючи контролювати себе, руйнують свої 
і чужі життя!

«Домашні тирани» і любителі азарт-
них ігор, небезпечні злочинці і нешкід-
ливі фетишисти, наркомани і шалені ла-
суни – це ті, чий розум втратив (або втра-
чає час від часу) контроль над емоціями. 
Звичайно, прояви та наслідки можуть бути 
різними, тільки механізм завжди однако-
вий: йдучи на поводу власних нестрима-
них бажань неможливо розпоряджатися 
своєю долею.

«Чим вище емоційний інтелект, тим мен-
ше ймовірність розвитку такого неприєм-
ного властивості, як агресивність, або та-
кої проблеми, як вживання наркотиків», – 
розповідає психотерапевт Микола Єршов. 
– У той же час він дуже важливий для ро-
звитку лідерських якостей і організатор-
ських здібностей».

І емоційний і «традиційний» інтелекти 
«відповідальні» за те, наскільки добре ми 
здатні усвідомлювати кожну з граней ото-
чуючого нас світу.

Наталія НАУМЕНКО

ДО РЕЧІ
Розпізнавання емоцій – проблема для людей, які страждають алексітеміею. Цим 
терміном позначається стан «почуття без слів», коли людина не може висловити 
(а іноді і розпізнати) власні переживання, емоції і відчуття. Всі нюанси власних ду-
шевних порухів залишаються прихованими для нього, і він втрачає контакт зі своїм 
внутрішнім світом. При цьому навколишні характеризують його, як черствого і су-
хого, байдужого, зарозумілого, надмірно раціонального.
Механізми емпатії (розуміння почуттів інших людей) і самоконтролю розрізняють-
ся у чоловіків і жінок. Як не дивно, але жінки схильні більше «осмислено» підходити 
до визначення і управління своїми емоціями, тобто прислухатися до своїх почуттів 
і аналізувати їх. Тоді як чоловіки більш «залежні» від реакцій оточуючих, і про свої 
вчинки судять по тому, що думають з цього приводу близькі.
Саме в ранньому дитинстві, при спілкуванні з матір'ю, хлопчики можуть навчитися 
розпізнавати основні емоції і потім вчитися «приміряти» їх на себе і порівнювати зі 
своїми почуттями. Ось чому для майбутніх чоловіків період «від року до трьох» важ-
ливий для формування здатності продуктивно будувати взаємини з оточуючими.

 Люди з високим рів-
нем розвитку емо-
ційного інтелекту 
успішніші і пристосо-
ваніші до життя, тому 
що розуміють не тіль-
ки свої, але і емоції 
інших.
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Чи варто ще раз говорити про значення 
пам'яті в житті людини? Стародавні гре-
ки придумали навіть богиню пам'яті – 
Мнемозину, вона також була заступни-
цею наукам і мистецтву. Це було зайвим 
свідченням того, що без застосування 
минулого досвіду заняття творчістю не-
можливі.

ЩОСЬ З  
ПАМ'ЯТТЮ
моєю стало?

ВИЗНАЧТЕ СВІЙ ТИП
Якщо ви хочете розширити і покращити пам'яті, сподіваємо-

ся, що ця стаття принесе практичну користь (за умови регуляр-
них вправ). Перш за все, визначте, який тип пам'яті у вас пере-
важає.

Візуальний тип. Вся інформація, яку згадуєте може нада-
ватися у вигляді яскравих картин і образів. Розмова не обхо-
диться без жестикуляції. Часто використовуються фрази: «Ось 
подивіться ...», «Давайте уявимо собі ...». У момент згадування 
погляд спрямований прямо перед собою, вгору, вліво або впра-
во.

Аудіальний тип. Те, що згадується, наговорюється ніби ва-
шим внутрішнім голосом або чується мова іншої людини. Вступ-
ні фрази – слухові: «Ось послухайте ...», «Це звучало так ... », 
тощо. При згадуванні погляд звернений вправо, вліво вниз або 
вліво.

Кінестетичний тип. Ви добре запам'ятовуєте відчуття, рухи. 
Вам добре вдається уявляти тепло, тяжкість при заняттях ауто-
генним тренуванням. Згадуючи, дивитесь вниз або вправо вниз.

ПРИЙОМИ ЗАПАМ'ЯТОВУВАННЯ
Для запам'ятовування використовуються різні прийоми, які 

полегшують запам'ятовування інформації. Пояснюється це тим, 
що смислова інформація запам'ятовується в середньому в 22 
рази краще, ніж безглузда. Цей прийом посилено культивуєть-
ся в шкільній освіті, проте слід нагадати його основні правила:

1. Великий обсяг інформації заучується по смисловим части-
нам.

2. Число повторень повинно перевищувати те число, яке до-
сить для першого повного відтворення інформації.

3. Перше повторення не пізніше, ніж через 15-40 хвилин після 
запам'ятовування, оскільки через годину в пам'яті залишається 
тільки 50% інформації, а через день – не більше 30-35%.

4. 30 повторень протягом місяця ефективніше, ніж 100 повто-
рень в день. Повторення об'ємної і цінної інформації важливіше 
в перші дні після заучування. Краще так: в перший день – 2-3 
повторення, в другій – 1-2 повторення, в четвертий, шостий, 
дев'ятий і т. д. – по одному повторенню.

5. Будь-яку інформацію повторювати, використовуючи і зо-
рову, і слухову, і кінестетичну пам'ять. Наприклад, зоровий об-
раз описати словами і як би змалювати рухом.

ТРЕНУЙТЕ ПАМ'ЯТЬ
Тренування полягає в регулярному повторенні вже завченого 

(віршів, іноземних слів), тренуванням уваги і спостережливості. 

З огляду на, що більшу частину інформації ми отримуємо із зов-
нішнього світу очима, в першу чергу слід розвивати саме зорову 
пам'ять. Рекомендуються наступні вправи.

Метод Айвазовського. Тренуватися можна по дорозі на 
роботу, вдома, в транспорті і т.д. Подивіться уважно на пред-
мет, пейзаж або людину, яка йде назустріч. Протягом 2-5 сек. 
постарайтеся якомога краще, у всіх подробицях, запам'ятати 
її. Закрийте очі і постарайтеся домогтися чіткого і яскравого 
зображення, з усіма деталями. Ставте питання про дрібниці і 
відповідайте на них. Знову відкрийте очі на секунду, доповніть 
образ. І так декілька разів.

«Сірники». Зручний спосіб тренування зорової пам'яті. Кинь-
те на стіл купкою 4 сірники. Протягом 2-3 секунд подивіться і 
запам'ятайте їх розташування. Намагайтеся відтворити зобра-
ження з закритими очима. Якщо не все вдалося запам'ятати, 
погляньте і знову закрийте очі. Щотижня додавайте один сір-
ник. Коли досягнете 12-14 штук, знову почніть з 4-5, але вже 
з запам'ятовуванням розташування сірникових головок. Дуже 
добре після відтворення внутрішнього образу замалювати 
розташування сірників на аркуші паперу і звірити малюнок з 
оригіналом.

Природно, крім зорової, в тренуванні потребують і інші систе-
ми пам'яті. Тому варто додати такі вправи. 

Запам'ятовування внутрішнього мовлення. Навмання 
скажіть про себе ланцюг арифметичних дій: «Один плюс сім 
мінус чотири помножити на два» і т.п. Проведіть в голові ці об-
числення – для цього вам доведеться кожен раз згадувати всю 
сказану раніше фразу.

Дуже добре тренує слухову і кінестетичну пам'ять аналіз 
подій дня. Ввечері перед сном протягом 5-7 хвилин в приско-
реному темпі відновить ланцюжок основних подій дня з спога-
дом образів нових знайомих, їхніх імен, манери поведінки, те-
лефонів. Намагайтеся точно і яскраво відтворити відчуття. Все 
саме в тому порядку, в якому це відбувалося.

При всіх видах тренування має сенс описувати об'єкт за-
пам'ятовування словами і рухами; якщо вийшло точне і яскраве 
відновлення образу в момент емоційного поштовху: «Ура, зга-
дав!», закріпіть це відчуття, ущипнувши себе за мочку правого 
вуха (згодом зможете мобілізувати спогади таким же спосо-
бом).

Для тренування мовної пам'яті ефективного вивчення інозем-
них мов, зорової пам'яті – японської або китайської. Розвиток 
пам'яті – процес тривалий і нелегкий, але завжди окупає витра-
чені час і сили, дозволяє ефективніше управляти розумовими 
можливостями для вирішення практичних завдань.



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

НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ16.11.2020

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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День виходу номера – понеділок.

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.
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ТЕЛЕПРОГРАМА   16 ЛИСТОПАДА - 22 ЛИСТОПАДА

ПОНЕДIЛОК, 16 ЛИСТОПАДА
4.50 Скарб нацiї.
5.00 Еврика!
5.05 Служба розшуку дiтей.
5.10 Громадянська оборона.
6.00 Факти тижня.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.45 Х/ф «Смерч». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Смерч». (16+).
14.25 Х/ф «Таксi 4».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Таксi 4».
16.35 Х/ф «Таксi 5». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
21.00 Факти. Вечiр.
20.10 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
21.20 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
22.45 Свобода слова.
0.00 Х/ф «Каратель». (16+).
1.45 Х/ф «Повстання». (16+).

ВIВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!

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

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
10.55 Х/ф «Назад у майбутнє».
13.15 Х/ф «Назад у майбутнє».
12.45 Факти. День.
13.50 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Назад у майбутнє 2».
16.20 Х/ф «Назад у майбутнє 3».
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
23.20 Х/ф «Iнший свiт». (18+).
1.45 Анти-зомбi.

СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА
4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.

9.15 Надзвичайнi новини 
з К. Стогнiєм.

10.10 Громадянська оборона.
11.45 Х/ф «Прибульцi».
13.15 Х/ф «Прибульцi».
12.45 Факти. День.
14.35 Х/ф «Прибульцi 

в Америцi».
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Прибульцi 

в Америцi».
17.45 Т/с «Коп з мину-

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
23.20 Х/ф «Iнший свiт 3: Пов-

стання лiканiв». (18+).
1.05 Х/ф «Iнший свiт». (18+).

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА
4.15 Скарб нацiї.
4.25 Еврика!
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.

10.10 Секретний фронт.
12.35 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Вiйна богiв». (16+).
15.45 Факти. День.
15.05 Т/с «Пес». (16+).
16.15 Т/с «Пес». (16+).
17.45 Т/с «Коп з мину-

лого». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.25 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Анти-зомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Козаки. Абсолютно 

брехлива iсторiя». (16+).
23.20 Х/ф «Iнший свiт 4: 

Пробудження». (18+).
1.00 Х/ф «Iнший свiт 3: Пов-

стання лiканiв». (18+).
П`ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА

4.10 Скарб нацiї.
4.20 Еврика!
4.25 Служба розшуку дiтей.
4.30 Факти.
4.50 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.35 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Анти-зомбi.
11.05 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 3».
12.40 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 3».
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну 3».
15.45 Факти. День.
15.20 «На трьох». (16+).
16.20 «На трьох». (16+).
17.15 Дизель-шоу. (12+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.10 Дизель-шоу. (12+).
23.05 «На трьох 8». (16+).
0.15 «На трьох». (16+).
1.20 Факти.
1.50 Революцiя гiдностi.
2.25 Острiв небайдужих.

СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА
4.45 Скарб нацiї.
4.55 Еврика!
5.05 Факти.
5.30 Т/с «Копи на роботi». (12+).
6.30 Т/с «Вижити за 

будь-яку цiну».
8.10 Т/с «Вижити за будь-

яку цiну 3».
10.15 Х/ф «Цар скорпiонiв 5: 

Книга Душ». (16+).
12.10 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 

Книга мертвих». (16+).
13.00 Х/ф «Цар скорпiонiв 3: 

Книга мертвих». (16+).
12.45 Факти. День.
14.40 Х/ф «Цар скорпiонiв 4: У 

пошуках влади». (16+).
16.40 Х/ф «Цар скорпiонiв 2: 

Сходження воїна». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Мумiя». (16+).
21.10 Х/ф «Велика стiна». (12+).
23.00 Х/ф «Людина з залiзними 

кулаками». (16+).
0.50 Х/ф «Прибульцi».
2.40 Я зняв!

НЕДIЛЯ, 22 ЛИСТОПАДА
5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.20 Факти.
5.45 Громадянська оборона.
6.35 Бiльше нiж правда.
7.30 Анти-зомбi.
8.30 Секретний фронт.
9.30 Громадянська оборона.
10.25 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес». (16+).
16.40 Х/ф «Мумiя». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.20 Х/ф «Веном». (16+).
23.20 Х/ф «Iнший свiт 4: 

Пробудження». (18+).
0.50 Х/ф «Прибульцi  

в Америцi».
2.20 Я зняв!

ПОНЕДIЛОК, 16 ЛИСТОПАДА
2.30 «Легенди бандит-

ської Одеси».
3.10 «Стосується кожного».
3.15 Х/ф «Максим Перепелиця».
4.50 «Телемагазин».
4.55 «Телемагазин».
5.20 «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».
9.35 «Стосується кожного».
10.35 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
15.45 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2.00 Х/ф «Всього один поворот».

ВIВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА
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».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випа-

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

справа». (16+).
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
1.55 Х/ф «Розмах крил».
3.25 «Стосується кожного».
4.50 «Телемагазин».

СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА
5.20 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випа-

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

справа». (16+).
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2.00 Х/ф «П`ять хвилин страху».
3.25 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА
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».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.20 «Речдок. Особливий випа-

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

справа». (16+).
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «СБУ. Спецоперацiя».
2.10 Х/ф «Потяг поза 

розкладом».
3.25 «Стосується кожного».
4.55 «Телемагазин».
П`ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА

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».
11.05 Т/с «Мене звуть 

Мелек 2». (12+).
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Панi Фазiлет 

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.20 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особливий випа-

док. Сiмейна хронiка».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
23.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.55 «Речдок».
1.50 «Стосується кожного».
3.20 «Чекай на мене. Україна».
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Орел i решка. Шопiнг».

СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА
5.55 «Слово Предстоятеля».
6.05 Х/ф «Жандарм i 

iнопланетяни».
8.00 «Шiсть соток».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».
11.10 Х/ф «Гусарська балада».

13.00 Х/ф «Бiле сонце пустелi».
14.45 Х/ф «Невловимi 

месники».
16.20 Т/с «Голос з минуло-

го», 1-4 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 «Мiсце зустрiчi».
22.10 «Нюрнберзький 

процес. Без права 
на помилування».

23.00 Х/ф «Справа Ко-
ллiнi». (12+).

1.20 Х/ф «Чорта з два». (16+).
3.00 «Подробицi» - «Час».
3.30 «Орел i решка. Шопiнг».
4.45 Х/ф «Сiм няньок».

НЕДIЛЯ, 22 ЛИСТОПАДА
5.55 Х/ф «Жандарм i 

жандарметки».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 Т/с «Речдок. Особиста 

справа». (16+).
16.50 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
21.30 Х/ф «Невловимi 

месники».
23.15 Х/ф «Бiле сонце  

пустелi».
1.00 «Речдок».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!



НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ16.11.2020

ПОНЕДIЛОК, 16 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30 Iсторiя одного злочину. 
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного злочину. 
17.00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Шуша», 9 i 10 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Шуша», 11 с. (16+).
0.30 Х/ф «Будинок для двох».
1.30 Телемагазин.
2.00 Х/ф «Будинок для двох».
3.00 Сьогоднi.
3.30 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi. 

ВIВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi. 
14.30 Iсторiя одного злочину. 
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного злочину. 
17.00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.35 Футбол. Лiга Нацiї УЄФА. 

Швейцарiя - Україна.
23.50 Сьогоднi.
0.10 Т/с «Бiля причалу», 1 i 2 с. 
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Бiля причалу». (16+).
4.00 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi.

СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.

7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi. 
14.30 Iсторiя одного злочину. 
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного злочину. 
17.00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Шуша», 12 i 

13 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Шуша», 14 с. (16+).
0.30 Х/ф «Блискуча кар`єра». 
1.30 Телемагазин.
2.00 Х/ф «Блискуча кар`єра».
3.00 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi.

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА
6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.

8.15 Ранок з Україною.
9.00 Сьогоднi.
9.30 Зоряний шлях.
10.30 Реальна мiстика.
12.30 Агенти справедливостi.
14.30 Iсторiя одного злочину.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
17.00 Т/с «Вiдважнi». (16+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Шуша». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Х/ф «Сусiди по 

розлученню».
1.30 Телемагазин.
2.00 Х/ф «Сусiди по 

розлученню».
2.30 Реальна мiстика.
П`ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА

6.30 Ранок з Україною.
7.00 Сьогоднi.
7.10 Ранок з Україною.
8.00 Сьогоднi.
8.15 Ранок з Україною.

9.00 Сьогоднi.
9.30 Т/с «Вiдважнi». (16+).
13.40 Т/с «Сiмейний портрет», 

1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Сiмейний портрет», 

3 i 4 с. (12+).
18.00 Гучна справа.
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 

Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Про що не розповiсть 

рiчка», 1 i 2 с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Про що не 

розповiсть рiчка».
4.00 Реальна мiстика.

СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
8.00 Т/с «Шуша». (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Шуша». (16+).
17.00 Т/с «Розмiнна монета», 

1 i 2 с. (12+).
19.00 Сьогоднi.

20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Розмiнна монета», 

3 i 4 с. (12+).
23.15 Т/с «Свiй чужий 

син», 1-3 с.
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Свiй чужий син».
3.20 Контролер.
3.50 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 22 ЛИСТОПАДА
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.15 Т/с «Референт». (12+).
13.10 Т/с «Опiкун». (12+).
17.00 Т/с «Невипадковi 

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

Олегом Панютою.
20.00 Т/с «Невипадковi 

зустрiчi». (12+).
22.00 Т/с «Дружини на стежцi 

вiйни», 1-3 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Дружини на стежцi 

вiйни». (12+).
2.30 Агенти справедли-

востi. (12+).

ПОНЕДIЛОК, 16 ЛИСТОПАДА
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.25 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.10 Т/с «Продається 

будинок iз собакою».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Продається 

будинок iз собакою».

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
0.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
3.00 Найкраще на ТБ.

ВIВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7.10 Т/с «Комiсар Рекс».
10.15 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.10 Т/с «Продається 

будинок iз собакою».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Продається 

будинок iз собакою».

23.00 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
0.55 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.30 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7.20 Т/с «Комiсар Рекс».
10.20 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки.
20.10 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання».
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

1.00 Слiдство ведуть 
екстрасенси. (16+).

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.35 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
7.15 Т/с «Комiсар Рекс».
10.15 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.00, 14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
15.35 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання».
22.00 Вiкна-Новини.
22.45 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання».
23.05 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
1.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
П`ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
6.05 Холостячка. (12+).
10.10 Як вийти замiж. (16+).
11.15 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
15.25 Весiльнi драми.
18.05 Весiльнi драми.
19.00, 22.45 Холостячка. (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
23.50 Як вийти замiж. (16+).
0.55 Про що мовчать жiнки.

СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА
5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання».
7.50 Неймовiрна прав-

да про зiрок.
10.55 Т/с «Другий шанс на 

перше кохання».
12.55 Т/с «Продається 

будинок iз собакою».
16.55 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. (12+).
23.05 Хата на тата. (12+).
1.05 Я соромлюсь свого тiла.

НЕДIЛЯ, 22 ЛИСТОПАДА
5.25 Х/ф «Кохана жiнка 

механiка Гаврилова».
6.50 Х/ф «Мiмiно».
8.50 МастерШеф. (12+).
12.55 Хата на тата. (12+).
14.55 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
20.00 Один за всiх. (16+).
21.05 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+).
23.05 Детектор брехнi. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 16 ЛИСТОПАДА
6.00 «ТСН-Тиждень».
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».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Життя вiдомих людей».
12.20 «Життя вiдомих людей».
13.10 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.20 «Мiняю жiнку».
15.20 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Сидоренки-Си-

доренки 2». (12+).
22.45 «Грошi».
0.00 «Дубiнiзми».
0.20 «Танцi з зiрками».

3.20 «ТСН».
4.50 «Життя вiдомих людей».

ВIВТОРОК, 17 ЛИСТОПАДА
6.00 «Життя вiдомих людей».
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».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Мiняю жiнку».
12.20 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.15 «Мiняю жiнку».
14.35 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Сидоренки-Си-

доренки 2». (12+).
22.45 «Мiняю жiнку 15».
0.45 Х/ф «Вiктор Франкен-

штейн». (16+).
2.40 «Грошi».
3.45 «ТСН».

СЕРЕДА, 18 ЛИСТОПАДА
6.00 «Життя вiдомих людей».
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».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Мiняю жiнку».
12.20 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.20 «Мiняю жiнку».
14.45 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 Т/с «Сидоренки-Си-

доренки 2». (12+).
22.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
23.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0.55 «Свiт навиворiт».
3.45 «ТСН».

ЧЕТВЕР, 19 ЛИСТОПАДА
6.00 «Життя вiдомих людей».
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».
10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Одруження наослiп».
12.20 «Одруження наослiп».
14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30, 4.00 «ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Свати».
21.45 «Право на владу».
0.45 «Українськi сенсацiї».
П`ЯТНИЦЯ, 20 ЛИСТОПАДА

6.00 «Життя вiдомих людей».
6.30 Снiданок з «1+1».
7.00 «ТСН».
7.10 Снiданок з «1+1».
8.00 «ТСН».
8.10 Снiданок з «1+1».
9.00 «ТСН».
9.10 Снiданок з «1+1».
9.25 «Життя вiдомих людей».

10.25 «Життя вiдомих людей».
11.25 «Життя вiдомих людей».
12.00 «ТСН».
12.20 «Життя вiдомих людей».
14.00 «ТСН».
14.20 «Життя вiдомих людей».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка». (12+).
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.45 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
0.45 Комедiя «Як укра-

сти мiльйон».
3.00 «#Гуднайт_Клаб».
3.40 «ТСН».
5.10 «Свiтське життя».

СУБОТА, 21 ЛИСТОПАДА
6.00 «Життя вiдомих людей».
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
10.00 «Свiт навиворiт».
15.00 Т/с «Свати».
19.30 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».

20.20 «Вечiрнiй квартал».
22.20 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
0.15 «Свiтське життя».
1.15 «Лiга смiху».
3.00 «Вечiрнiй квартал».
3.45 «ТСН».
5.20 «Життя вiдомих людей».

НЕДIЛЯ, 22 ЛИСТОПАДА
6.00 «Життя вiдомих людей».
7.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.30 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
10.45 «Великi випуски з 

Антоном Птушкiним 2».
11.50 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12.50 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 «Танцi з зiрками».
0.00 Мелодрама «Усе 

заради кохання».
1.50 «Свiт навиворiт».
4.30 «ТСН-Тиждень».

За матеріалами інтернет-видань

НОВИНКИ КІНО. ПАДІННЯ
Як режисерського дебюту Вігго Мортенсен вибрав максимально для себе комфортний матеріал - напівавтобіографічну, локальна історія, що складається 
навпіл з видових кадрів і нервових діалогів, в якій режисер, він же композитор, він же сценарист, він же один з двох головних акторів намагається виговори-
тися на камеру , причому по можливості не скаржачись, а тяжко зітхаючи. Мовляв, люди похилого віку складні люди, і ми хочемо їх пробачити і допомогти 
їм, але вони роблять все, щоб цього не сталося, а потім залишають після себе дітям максимально непідйомний вантаж зі злості, провини, дитячих травм 
і уривчастих романтичних спогадів. Якщо ж фільм при цьому ще й називається «Падіння», то вся історія разом перетворюється в такий напів-алегоричний 
некролог, де замість батька в кадрі видно тільки уривчасті, що вмирають спогади старого, а замість сина - вони ж, але вже в тому вигляді, в якому вони 
залишаться у нащадків.
У всякому разі, так виглядає задумка. І деякий час вона навіть працює. Літак, полювання на качку, фінал на фермі, деякі сцени у лікарів, у загальному 
скрізь, де все, що відбувається ще виглядає подобою роуд-муві на той світ. Але як тільки ми потрапляємо за сімейний стіл або на дитяче свято, все ламаєть-
ся. Нескінченні флешбеки починають плутатися один у одного в ногах, діалоги перетворюються в нескінченну і, як наслідок, болісну спробу не дратуватися, 
а тому стрибають з теми на тему, знову і знову наражаючись на відповідну агресію персонажа Ланса Хенріксена.
Тобто якщо Мортенсен хотів домогтися неоднозначності його образу, він глибоко і серйозно пересолив. По суті, на тлі постійних злісних істерик старого 
з будь-якого приводу стають незрозумілими дві речі - чому він взагалі комусь ще потрібен і навіщо в сюжеті геї. Тобто цій історії взагалі не потрібні зайві 
конфлікти ні з геями, ні з розлученнями, ні з пірсингом, ні з фарбованим волоссям, ні навіть зі смертями і хворобами. Старшому просто досить постійно 
кричати, обзивати всіх навколо повіями, і цього вже хавтіт, щоб всі ці ванільні спогади про качку виявлялися девальвованими до нуля. Тобто, наприклад, 
історія зі шрамом виглядає перебором, сто перше цвяхом в труну можливої   синівської любові, а вже на гей-тематики можна було виїжджати ну перші дві 
сцени, далі стає банально незручно. На виході ж виходить, що мелодрама виявилася недостовірно вставною, а інший морок виглядає незграбною скаргою 
дорослого сина на мертвого батька.

ТЕЛЕПРОГРАМА  16 ЛИСТОПАДА - 22 ЛИСТОПАДА
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«БОРУССІЯ 
ДОРТМУНД» 
– «БАВАРІЯ» 
2:3. ГОЛАНД І 

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ 
ОБМІНЯЛИСЯ 

ГОЛАМИ, АЛЕ У 
«БАВАРІЇ» Є ЩЕ САНЕ

«Баварія» в черговий раз переграла «Бо-
руссію» Дортмунд і відірвалася від свого 
головного конкурента на три очки. Дорт-
мунд створив чимало моментів, і міг пре-
тендувати на кращий результат. В кінці 
гри Ройс ледь не зробив рахунок 3:3, чи-
мало хороших гольових нагод не реалізу-
вав Ерлінг Голанд, поки нарешті йому не 
вдалося забити гол на 83-й хвилині. У 
«Баварії» була краща реалізація, крім то-
го команда Хансі Фліка продемонструва-
ла психологічну стійкість. У першому тай-
мі Йозуа Кімміх отримав дуже серйозну 
травму, але «Баварія» без одного зі своїх 
лідерів змогла довести матч до перемоги.
Гості почали матч активніше, і Роберт 
Левандовскі міг забивати вже на першій 
хвилині, але вдарив в сітку із зовнішньо-
го боку. «Боруссія» намагалася контро-
лювати м’яч на своїй половині поля, а 
потім відправляла його лонгболлом впе-
ред на Голанда, як тільки з’являлася та-
ка можливість. Схема «Боруссії» вигляда-
ла як 4-2-4. У господарів м’яч практично 
не затримувався в центрі поля і акцент 
був зроблений на швидкість і техніку Рей-
ни, Санчо, Ройса й Голанда. 
Тільки після 1:3 Голанду вдалося заби-
ти. В матч повернулася інтрига, й Дорт-
мунд мав зрівнювати, але Ройс пробив 
вище воріт з 15 метрів. В самому кінці 
гри ще раз забив Левандовський, але 
другий раз його гол був відмінений че-
рез офсайд.
3:2. «Боруссія» показала, що здатна гра-
ти з «Баварією» в більш-менш рівний фут-
бол, але перемагати команду Фліка їй 
поки не вдається.

«МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» – «АРСЕНАЛ» 
0:1. ХТО НЕ РИЗИКУЄ, ТОЙ ПРОГРАЄ

Тільки після пропущеного м’яча господарі стали грати в футбол.
Команда Артети більше хотіла перемогти, доклала для цього необхідні зусилля, і домоглася 
свого. Може не так переконливо, як могли б, але «каноніри» заслужили три очки і вікторію 
на «Олд Траффорд». А ось «Манчестер Юнайтед»... дуже невиразна гра, слабкий перший 
тайм, підопічні Сульшера явно були не готові до центрального матчу сьомого туру й майже 
не мали можливостей уникнути поразки.
З перших хвилин лондонці почали штурмувати ворота де Хеа, по всій ширині поля гості розі-
грували м’яч, проводили швидкісні атаки і наносили хороші удари. Виділялися у «Арсенала» 
Беллєрін, Обамеянг, Ляказетт і звичайно Вілліан, колишній гравець «Шахтаря» і «Челсі» був 
нестримний і класно диригував комбінаціями «канонірів».
Могли забивати гості вже на 15-й хвилині, Обамеянг трохи не встиг на пас Беллєріна, потім 
Ляказетт добре пробивав, Тірні й Сака виходили на хороші позиції. Вілліану не пощастило 
на 39-й хвилині, бразилець потрапив в поперечину. У господарів в першому таймі був лише 
один удар – Грінвуд з гострого кута ледь не запустив м’яч між ніг Лено. Голкіпер вчасно 
склався і відбив м’яч.
Нічого не змінилося і після перерви. «Арсенал» на швидкості мчав вперед, багато і цікаво 
атакував; пробивали по воротах лондонці. Ляказетт і Обамеянг тероризували оборону 
суперника, все також старався Вілліан, а на 59-й хвилині Томас повинен був забивати, але 
де Хеа взяв складний удар під поперечину.
Вирішальний момент у грі настав на 68-й хвилині, Поль Погба зіграв неуважно, явно збив 
Беллєріна (вивірений пас в штрафну віддавав Вілліан). Арбітр відразу вказав на точку. З 
11-ти метрів бездоганно пробив Обамеянг.
Тільки за рахунку 0:1 манкуніанці стали грати в футбол. З’явилися непогані шанси, кращий 
момент був у Магуайера, але Лено брав все, що летіло в бік його воріт. «Ман Юнайтед» 
став поспішати, збиватися в навали, тотальний контроль не приносив успіхів, оборона 
«Арсенала» виглядала цілком надійно, а справжніх гольових моментів господарі створили 

критично мало.
На незручному для себе «Олд Траффорді» 
лондонці перемагають. Перемагають по заслу-
гах, що дозволило піднятися в турнірній таблиці 
ближче до групи лідерів. Всього чотири очки ві-
докремлюють «канонірів» від першого місця. У 
«Ман Юнайтед» третя поразка в чемпіонаті й 
15-е місце в табелі про ранги. Незадовільні ре-
зультати й місця при незадовільній грі.

ЛІГА 1. «БРЕСТ» – «ЛІЛЛЬ» 3:2. 
НЕПЕРЕМОЖНИХ БІЛЬШЕ НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ  
«Лілль» був останньою командою в Лізі 1, яка йшла без поразок. Тепер його серію перер-
вав аутсайдер, який стрибнув вище голови.
Розгром на «Сан Сіро» посеред тижня показав міць «Догів» всій Європі, але в той же час 
забрав у команди сили. Сьогодні основа «Лілля» ледве переставляла ноги, і лише Бурак Їл-
маз знайшов в собі резерви, щоб додати після перерви. Решта як не старалися, не змогли.
«Брест» же видав кращий тайм у всьому сезоні. Спершу по голу забили фулбеки – П’єр-Га-
бріель замкнув навіс, а Ромену Перро вдався відмінний удар з лівої по діагоналі. Відносно 
ж голу Кардони, то це чистої води шедевр. До слова сказати, не перший для Ірвіна в сезоні. 
Йому б ще звичайні голи навчитися забивати – і був би топ-бомбардир. «Лілль» схаменувся 
після перерви й зробив симпатичний ривок, перш за все, за рахунок активності Ісаака 
Ліхаджі – 18-річного хлопця, на трансфері якого влітку намагалася заробити марсельська 
мафія. Справа тоді вилилася в купу арештів. Сьо-
годні на «Франсіс Ле Бле» Ліхаджі показав, що 
за нього варто було боротися – швидкість і тех-
ніка у хлопця чудові. Але «Брест» все одно висто-
яв. На останніх хвилинах Їлмаз поцілив у штангу.
«Пірати» навіть після цієї перемоги залишилися в 
нижній частині таблиці з 12 очками. «Лілль» хоч 
і залишився другим з 19 очками, але відпустив 
«ПСЖ» вже на 5 балів.

НІМЕЧЧИНААНГЛІЯ

ФРАНЦІЯ
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Чи вмієте Чи вмієте 
постояти за правду?постояти за правду?

Підведемо підсумки.Підведемо підсумки.
Більше 18 балів. Більше 18 балів. Ви – борець за правду. Ви – борець за правду. 
Коли від абстрактних міркувань про необ-Коли від абстрактних міркувань про необ-
хідність говорити правду, доводиться пере-хідність говорити правду, доводиться пере-
ходити до її захисту, викладаєтеся повністю, ходити до її захисту, викладаєтеся повністю, 
мобілізуючи всі свої ділові якості.мобілізуючи всі свої ділові якості.
5-18 балів.5-18 балів. Часто берете на себе роль за- Часто берете на себе роль за-
хисника. У боротьбі за справедливість не хисника. У боротьбі за справедливість не 

соромитеся вдаватися до будь-якої допо-соромитеся вдаватися до будь-якої допо-
моги. Але, на жаль, ваші наміри не завжди моги. Але, на жаль, ваші наміри не завжди 
увінчуються успіхом.увінчуються успіхом.
Менше 5 балів. Менше 5 балів. Уникаєте критичних ситу-Уникаєте критичних ситу-
ацій, коли рішення спору вимагає вашого ацій, коли рішення спору вимагає вашого 
обов’язкового втручання. Це настільки обов’язкового втручання. Це настільки 
складно дається, що практично завжди складно дається, що практично завжди 
закінчується невдачею.закінчується невдачею.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

Ділова порада тижня
Оточуйте себе тільки тими людьми, які бу-
дуть тягнути вас вище, а не тримати на ко-
лишньому рівні.
Майкл Делл, засновник Dell, радить: «На-
магайтеся ніколи не бути самим розумним 
хлопцем в кімнаті. А, якщо ви є таким, то 
покличте людей розумніших за себе... або 
ж знайдіть іншу кімнату. Серед професіо-
налів це називається нетворкінг. У ком-
паніях це називається тім-білдінг. А в житті 
це називається сім’я, друзі і оточення. Ми 
завжди даруємо подарунки одне одному, 
і на власному успіху я знову і знову пере-
конуюся, що найбільш цінний досвід вихо-
дить з моїх відносини з близькими».

Працювати  
в тиші чи під музику?

Різні дослідження свідчать про те, що 
прослуховування музики зменшує зане-
покоєння і депресію, покращує настрій і 
може збільшити когнітивні здібності лю-
дини. Тим не менш, до цих пір досліджен-
ня не розглядали, який спосіб прослухо-
вування музики більш ефективний.
Нове дослідження, проведене Applied 
Cognitive Psychology, показує, що про-
слуховування музики під час виконання 
завдань на наступне поширення iнфор-
мацiї не сприяє високій продуктивності. 
При цьому неважливо, улюблена ця му-
зика чи ні.
В ході експерименту виявилося, що здіб-
ності людей були приблизно однаковими 
при прослуховуванні улюбленої і нелю-
бимої музики, а найбільш точно завдан-
ня було виконано в тиші. Хоча музика мо-
же мати дуже позитивний вплив на на-
ше загальне психічне здоров’я. «Але, для 
кращого запам’ятовування інформації чи 
виконання роботи необхідно працювати 
в тиші, або слухати музику перед робо-
тою», – висновок авторів дослідження.

Роботодавці стали 
активніше наймати 
молодих співробітників
За минулий рік молодих фахівців на 
ринку праці України стало вполовину 
більше. Про це повідомляють аналіти-
ки одного з відомих порталів з працев-
лаштування, за результатами дослід-
ження ринку в сегменті молодих фахів-
ців. Частка молодих спеціалістів збіль-
шилася з 17 до 23% від загального чис-
ла вакансій, розміщених на сайті. Мо-
лоді фахівці потіснили фахівців з досві-
дом і старших спеціалістів.

Прагнення відстоювати свою позицію і довести істину прита-
манне кожному. Хто з нас сумнівається, що він борець за спра-
ведливість, захисник скривджених і ображених, готовий підста-
вити плече у важку хвилин? Переконатися в цьому достеменно 
не завжди представляється слушна нагода. Відповівши на пи-
тання тесту, дізнаєтеся, чи варто вам цю слушну нагоду шукати?
1. Як поведете себе з товаришем, який 
опинилися в скрутному становищі?
а) станете уникати (0);
б) зробите посильну допомогу (2);
в) підіймете на ноги всіх: друзів, родичів, 
знайомих (1).
2. При виникненні труднощів...
а) втрачаєте впевненість і відмовляєтеся 
від задуманого (0);
б) займаєте вичікувальну позицію, сподіва-
ючись, що все владнається (1);
в) прагнете подолати бар’єри (2).
3. Як реагуєте на неприємні запитання?
а) наводите перший розумний аргумент, 
що прийшов на думку (0);
б) перш ніж заперечити, довго розмірко-
вуєте (1);
в) парируєте відразу і «в точку» (2).
4. Виступаючи перед аудиторією...
а) хвилюєтеся і губитеся (0);
б) тримайтеся природно (1);
в) відчуваєте себе в своїй тарілці (2).
5. Якщо під час суперечки помічаєте 
свою помилку:
а) тут же виправляєтеся (2);

б) продовжуєте наполягати на своєму (0);
в) припиняєте суперечку (1).
6. Відстоювати правду – це...
а) завжди непросто, все залежить від кон-
кретного випадку (0);
б) можливість прославитися (1);
в) важливо і необхідно (2).
7. Коли суперечка приймає запеклий 
характер:
а) лютуєте (0); б) зберігайте спокій (2);
в) підвищуєте тон (1).
8. Необхідні адреси і телефони...
а) намагаєтеся запам’ятати (1);
б) обов’язково заносите в записну книжку 
(2);
в) легко запам’ятовуєте (0).
9. З якою метою вступаєте в суперечку?
а) бажаючи отримати вигоду (0); 
б) викликати захоплення оточуючих (1);
в) захистити скривджених (2).
10. Як реагуєте на оману одного?
а) не соромлячись, критикуєте (2); б) боя-
чись розриву відносин, підтримуєте (0);
в) намагаєтеся утриматися від обговорен-
ня теми (1).
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ГОРОСКОПГОРОСКОП
ОВЕН (21 березня - 20 квітня) 
Потрібно буде мобілізувати сили 
і показати всім, і в першу чергу 

собі, на що ви здатні! Зараз з’являється 
шанс успішно завершити проект, який 
було розпочато досить давно.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 21 травня) 
Вам необхідно набратися тер-
піння і не квапити хід подій. Не 

намагайтеся досягти бажаного силою, 
власним авторитетом або нестандарт-
ними методами.

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 
червня) 
Суперечності, які виникли мо-

жуть серйозно зачепити фінансові 
інтереси і вплинути на встановлення 
довіри в ділових контактах. Прийма-
ючи рішення, спирайтеся на здоровий 
глузд і доцільність вчинків.

РАК (22 червня – 22 липня) 
Спірні ділові питання можуть 
призвести до конфліктів з тими, 

від кого ви залежите. Шукайте можли-
вості конструктивного спілкування і 
не чекайте негайних результатів, вони 
прийдуть пізніше. 

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня) 
В цьому періоді розраховувати 
на певні успіхи можна, поєдную-

чи рішучі дії з добре продуманим пла-
ном. Узгодьте ваші бажання з наявними 
можливостями.

ДІВА (24 серпня – 23 вересня) 
Не метушіться, проявляйте 
обережність у справах і дисци-

пліну в життєвих ситуаціях. Зараз не 
найкращий період для підписання до-
говорів, краще зайнятися підготовчою 
роботою.

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 
жовтня) 
Нові ділові зв’язки і корисні 

контакти можуть привести вас в абсо-
лютно іншу сферу діяльності, де змо-
жете розкрити свої таланти і непогано 
заробити.

СКОРПІОН (24 жовтня – 22 
листопада) 
Непростий період, коли доведеть-

ся напружитися і подолати виниклі труд-
нощі. Відсутність ініціативи може стати 
згубним для ваших планів. Не беріть 
поки на себе фінансові зобов’язання.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада – 21 
грудня) 
Збирайте інформацію, спілкуй-

теся, підвищуйте свій професійний 
рівень, обмінюйтеся ідеями і планами з 
цілеспрямованими людьми. Будьте еко-
номніші з матеріальними ресурсами.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня) 
Не варто зараз брати штурмом 
сумнівні висоти – вас можуть 

змусити грати за чужими правилами. 
Краще тимчасово відійти в сторону і 
поспостерігати за подіями, що відбува-
ються. Скоро все налагодиться!

ВОДОЛІЙ (21 січня - 19 лютого) 
Ситуації даного періоду ви-
магатимуть від вас мудрості, 

витримки, відповідальності. Удача в 
діловій сфері прийде через налагод-
ження корисних зв’язків і розширення 
професійних контактів.

РИБИ (20 лютого – 20 березня) 
Зараз в ваше життя можуть по-
вернутися якісь спірні ділові 

питання – доведеться їх вирішувати. 
Намічається тенденція до збільшення 
грошових витрат – підсильте контроль!

з 16 листопада по 22 листопада

Не виховуйте дітей,  Не виховуйте дітей,  
все одно вони  все одно вони  
будуть схожі  будуть схожі  
на вас.  на вас.  
Виховуйте себе.Виховуйте себе.

Англійське прислів’яАнглійське прислів’я
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