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РУБРИКАТОР ТИЖНЕВИКА «ПРОПОНУЮ РОБОТУ»

СЬОГОДНІ В НОМЕРІ 9161 ВАКАНСІЯ

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

23

24

25

26

29

35

ГАРЯЧІ  
ПРОПОЗИЦІЇ

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. 

8

11

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

15

16

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 № 74746.
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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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.  

ПРАСУВАЛЬНИЦЯ в студію чистки одягу. Офіційне 
працевлаштування. З/п від 10000 грн. Робота на 
Печерську. Тел.: 097-687-7431, 066-343-2074.  

ПРИБИРАЛЬНИК підземного паркінгу в житловий 
комплекс в Солом’янському р-ні. Офіційне працев-
лаштування, повний соцпакет. Тел.: (044) 248-2002, 
067-219-4341, 050-419-2122, e-mail: jeo@nest.com.
ua  

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

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.  

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.  

АДМІНІСТРАТОР потрібен клінінговій компанії. З/п 
договірна. Тел. 067-567-6728.  

ОПЕРАТОР ПК з досвідом роботи. «SYNTESIS 
OF TECHNOLOGIES, LTD» (компанія в сфері упа-
ковки). Київська обл., смт Немішаєве. Ми про-
понуємо: високий рівень з/п + премії, зручний 
графік. Тел. 067-786-7272, e-mail: a.sobol@
imperiaholding.com  

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, БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ
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КУР’ЄР для доставки конвертів, пошти в логістич-
ну компанію на постійне місце. ГР: пн-пт, з 9.00 до 
18.00, працевлаштування. Проїзний + моб. зв’язок. 
З/п від 7000-9000 грн. Тел. 093-778-0140.  

КУР’ЄР терміново потрібен. З/п: 400-450 грн/день 
+ проїзд. Надаємо житло. Тел.: 050-983-1501, 063-

(Ленінградська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-
237-9525.  

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.  

ХУДОЖНИК (мініатюра підлакового розпису) 
потрібен на постійну роботу. Оплата відрядна. З 
питань працевлаштування звертайтеся за тел. 
095-010-0560.  

БІЗНЕС-ПЕРСОНАЛ, КУР’ЄРИ, МЕНЕДЖМЕНТ, ФАХІВЦІ

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

МЕНЕДЖМЕНТ •  
МАРКЕТИНГ • РЕКЛАМА

МЕНЕДЖЕР З ПРОДАЖУ Терміново! Робота! В 
офіс і на виробництво. Місце роботи: Дарницька 

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

ФАХІВЦІ  
РІЗНОМАНІТНИХ ГАЛУЗЕЙ

ДРУКАР на Heidelberg SM74 потрібен в типографію 
«Вістка» на постійну роботу. Всі питання за тел. 
067-709-0225, Володимир Михайлович.  

ТЕХНОЛОГ з побутової хімії (можливо від-
далена зайнятість або аутсорс). З досві-
дом роботи. «SYNTESIS OF TECHNOLOGIES, 
LTD» (компанія в сфері упаковки). Київська 
обл., смт Немішаєве. Високий рівень з/п + 
премії. Тел. 067-786-7272, e-mail: a.sobol@
imperiaholding.com  

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

КУР’ЄРИ
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.  
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МЕДИЦИНА •  ФАРМАЦЕВТИКА, ТОРГІВЛЯ

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

МЕДИЧНА СЕСТРА-АДМІНІСТРАТОР потрібна в 
медичний центр і аптеку. Бажано до 50 років. Тел. 
(063) 601-8629.  

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. Житловий масив Бортничі. ГР: 6-денка. 
Наявність актуального військового квитка обов’яз-
кова. Офіційне оформлення. Своєчасна з/п. Тел. 
050-449-8035, резюме відправляти: Nataliia.
drashko@bayaderagroup.com  

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.  

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

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. 

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.   

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.  

ПРОДАВЕЦЬ-ПЕКАР в сімейну пекарню за адре-
сами: ст.м «Святошин», ст.м. «Академгородок». 
Вміння пекти та продавати. З/п від 600 грн/зміна. 
Графік: тиждень/тиждень. Форму видаємо обов’яз-
ково. Дуже привітні господарі. Тел.: 096-437-5537, 
Олена, 098-002-9465, Світлана.  

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.  

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

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

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

ФАРМАЦЕВТ потрібен в медичний центр і аптеку. 
Бажано до 50 років. Тел. (063) 601-8629.  
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ТОРГІВЛЯ, ПРОДАВЦІ • КАСИРИ
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ПРОДАВЦІ • КАСИРИ 
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.  

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

ПРОДАВЕЦЬ 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 в продмагазин (продукти харчуван-
ня). Голосіївський р-н. ГР: 2 тижні/2 тижні. З/п: 
10000-12000 грн/2 тижні. Тел. 067-232-2653.  

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

ПРОДАВЕЦЬ потрібен у взуттєвий магазин ТЦ 
«Городок Гелери» (ст.м «Почайна»), ТЦ «Дари-
нок» (ст.м «Лісова»). Досвід роботи, баж. жінка 
25-40 років. 20 робочих днів в місяць. ГР: 10.00-
21.00. З/п 10000-15000 грн (ставка + %). Тел. 
067-201-3234.  

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

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 продуктовий магазин 
в р-ні ст.м «Академмістечко». Бажано жінки від 45 
років. З/п від 500 грн/зміна. ГР: тиждень/тиждень. 
Всьому навчимо. Дуже привітні господарі. Тел.: 
096-437-5537, Олена, 098-002-9465, Світлана.  

ПРОДАВЦІВ запрошуємо в ТЦ «Метро». З/п від 
13800 грн/міс (до відрахування податків). Телефо-
нуйте: (044) 354-6307, 095-276-7589.  

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 ро-
боту мережа магазинів. З/п від 10000 грн. Ми пропо-
нуємо: офіційне оформлення, оплачувану відпустку, 
своєчасну виплату з/п, знижки у нашій мережі, робо-
ту поряд з домом. Тел.: 068-554-1244, 073-177-2048.  

АКТИВНИЙ ПРОДАВЕЦЬ 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.  

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.  

КАСИР з ДР в міні-маркет. Район Райдужний. Тел. 
067-550-7788.  

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.  

КАСИРІВ запрошує ТЦ «Метро». З/п 13500 грн/
міс (до відрахування податків). Телефонуйте: (044) 
354-6307, 095-276-7589.  
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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.  

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

МАЙСТРА М’ЯСНОГО ЦЕХУ запрошуємо на ви-
робництво напівфабрикатів. Місце роботи - м.Бо-
ярка. ГР: 7/7. Надаємо пільгове харчування, кор-
поративний одяг. Розвозка від ст.м «Святошин», 
«Академмістечко» та з м.Вишневе. Тел. 067-434-
3698.  

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

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.  

ПЕКАР ГР: 7/7. З/п 14000 грн за 15 змін. Компанія 
«Арт оф Кукінг» - національна компанія з виробни-
цтва заморожених продуктів харчування. м.Київ, 
пров. Бондарський, 3 (р-н Куренівка). Тел. 067-
373-8233.  

ПОСУДОМИЙНИЦЯ терміново потрібна в кафе. 
Бажано жінка до 50 років, працьовита. ГР: пн-
пт, 8.00-17.00. З/п 5000 грн. Офіційне працев-
лаштування. 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.  

ТІСТОРОБІВ запрошує на роботу ТОВ «Перший 
столичний хлібозавод». З/п 9900 (15 змін) грн. 
Графік позмінний (день/ніч по 12 годин). Безко-
штовний спецодяг. Навчання на місці. Зручний 
графік. Біла зарплата. Службовий транспорт. 
Київська обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, 
вул. Соборна, 85. Тел. 067-467-5068.  
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ЛЕГКА ПРОМИСЛОВІСТЬ • ШВАЧКИ, МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО

МАЙСТЕР ПО РЕМОНТУ ОДЯГУ (КРАВЕЦЬ). ДР 
обов’язково, знання технології обробки. Робота 
з клієнтами. Робоче місце - ст.м «Позняки», «Хар-
ківська», окрема споруда, прохідне місце. Достой-
на з/п, від виробітку, %, виплачується 2 рази на мі-
сяць. Тел.: 067-595-6759, 099-148-4174.  

ТЕХНОЛОГ швейного виробництва. Терміново! Робо-
та! В швейний цех. Місце роботи: Дарницька (Ленін-
градська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-237-9525.  

ШВАЧКА на дрібний ремонт одягу в студію чистки 
одягу. Офіційне працевлаштування. З/п від 10000 грн. 
Ст.м. «Осокорки». Тел.: 097-687-7431, 066-343-2074.  

ШВАЧКА (ЗАКРІЙНИК). Запрошуємо кваліфіко-
ваних фахівців в пошивний цех для пошиття штор, 
гардин і т.п. Повна зайнятість, 9.00-18.00, сб, нд - 
вихідні. З/п: ставка + %. вул. Туполєва, Києво-Свя-
тошинський р-н. Тел. 096-501-9118.  

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.  

ШВАЧКА на швейне виробництво. Терміново! Робо-
та! В швейний цех. Місце роботи: Дарницька (Ленін-
градська) площа. Тел.: 067-225-3300, 063-237-9525.  

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

МАЙСТЕР-ОБИВЩИК м’яких меблів. ДР. З/п 
15000-25000 грн в місяць. Виробництво знахо-
диться в Києві, пр. Радищева, 6. Телефонувати 
за тел. 098-030-0808, Генадій.  

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. Ви-
моги: ДР обов’язково, вік бажано 21-47 років. 
Обов’язки: присадка та складання меблів на ви-
робництві, монтаж на об’єктах. Основна робота 
з ДСП/МДФ. Умови роботи: з/п від 15000 грн, 
безпосередньо залежить від вас і вашого ви-
робітку. 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.  

СКЛАДАЛЬНИК МЕБЛІВ. ДР від 3 років, кат. «В». 
З/п від 15000 грн. Ст.м «Академмістечко». Тел. 050-
810-6156.  

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

МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО
СКЛАДАЛЬНИКИ корпусних меблів. З/п від 14000 
грн. Академмістечко. Тел.: 063-563-5970, 067-993-
3383.  

ФРЕЗЕРУВАЛЬНИК МДФ і ДСП. Навички з МДФ, 
ДСП, деревом, фанерою. ДР на форматно-роз-
крійних і проклеювальних верстатах. Без шкідли-
вих 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.  

ШЛІФУВАЛЬНИК МДФ з ДР від 2 років, без шкід-
ливих 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

ЛЕГКА  
ПРОМИСЛОВІСТЬ •
ШВАЧКИ
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МЕБЛЕВЕ ВИРОБНИЦТВО, БУДІВНИЦТВО

МУЛЯРИ (облицювання) для роботи на висот-
них будівлях. З/п відрядна. Досвід роботи з пі-
ноблоком. Тел. 098-683-5435.  

РІЗНОРОБИ на постійну роботу з навичками столяра, 
сантехніка, штукатура, маляра та бетонних робіт, кладка 
газоблока і цегли. Бригада по монтажу легкої покрівлі та 
плит паркану. З/п договірна. Тел. 067-503-3678.  

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

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

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

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 7400 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! Робоче місце: ст.м «Обо-
лонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», ст.м «Си-
рець», ст.м «Академмістечко», Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. Тел. 067-
414-4052, Олена Олександрівна.  

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 (хар-
чове виробництво) запрошуємо. Місце роботи - 
м. Боярка. ГР: 7/7. Надаємо пільгове харчування, 
корпоративний одяг. Розвозка від ст.м «Святошин», 
«Академмістечко» та з м. Вишневе. Тел. 067-434-
3698.  

ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА запрошує кондитерсь-
ка фабрика. Сб, нд - вихідні. З/п від 13000 грн. 
Оформлення офіційне. Святошинський р-н, вул. 
Пшенична, 8. Тел.: (044) 407-0939, 098-740-
8790.  

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

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИКІВ 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.  

ЕЛЕКТРОМОНТАЖНИК-СКЛАДАЛЬНИК 
електрообладнання. З/п від 10000 грн та вище. 
Тел. 067-290-3105.  

ЕЛЕКТРОМОНТЕР. Вимоги: повна зайнятість, ба-
жання вчитися навичкам професії електромонтеру. 
Робота в основному по м.Києву та Київській обл. 
Обов’язки: виконувати кабельні розводки, монтаж 
обладнання та виконання пусконаладочних робіт. 
Тел. 067-403-5330.  

ЕЛЕКТРОМОНТЕР з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування терміново потрібен 
ТОВ»Транс-Оболонь». Тел.: 095-633-1914, 050-
385-3023.  

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

ЗВАРНИК (напівавтомат) терміново потрібен ком-
панії «П’ятий елемент». З/п 15000 грн. Р-н Борща-
гівка. Тел. 067-440-8746.  

ЗВАРНИК 4 розр. та вище в виробничу компанію 
ТОВ «ВВС АЙРОН ГРУП». ДР, читання креслень, 
відповідальний, без шкідливих звичок. З/п на ВТ 
14000 грн, після - за результатами випробувально-
го терміну. Виробництво знаходиться в с.Зазим’є, 
є розвезення від ст.м «Лісова» та з Троєщини. Тел. 
063-353-5480.  

ЗВАРЮВАЛЬНИК. ДР зварювальником від 2 років, 
ремонт металевих складових будівельної опалубки 
та рештування. Баж. Чол. до 45 років. Р-н ст.м «Ви-
дубичі». Тел. 067-128-3995.  

КОНТРОЛЕР РЕА ТА ПРИЛАДІВ. Вихідний кон-
троль готової продукції АОІ. Офіційне працев-
лаштування. Ст.м «Лісова», вул. Кіото, 25. Тел.: 
(044) 291-0041, 050-366-8710.  

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 по обробці штучного акрилового 
каменя (Corian, Staron, Montelli, Tristone) і май-
стер по обробці штучного кварцевого каменя 
(Vicostone, Caesarstone, Silestone, Hanstone), 
м.Вишневе (Київська обл.). З/п від 25000 грн. 
Тел. 067-464-6395, Віталій.  

МАЙСТЕР ЗМІНИ слюсарно-складальної бригади 
(бригадир). Алюмінієві конструкції (вікна, пере-
городки, двері, фасадні системи). Місце роботи: 
Київ, Кільцева дорога, 19. ГР: п’ятиденка, 8.00-
17.00. Офіційне оформлення. Тел.: 050-443-9412, 
067-827-3265, 044-406-4093.  

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.  

МАЙСТЕР РЕМОНТНОЇ ДІЛЬНИЦІ ЖЕД 902. З/п 
10000 грн. Тел. 067-885-3541.  

МОНТАЖНИК РЕА. Ч/ж. Ст.м «Лісова». З/п від 
14000 грн (від виробітку). Офіційне оформлення. 
Тел. (044) 291-0041.  

НАЧАЛЬНИК ЗМІНИ. Середня технічна освіта. 
«Герольдмайстер» - виробництво нагородно-су-
венірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. Бори-
спільська, 17.  

ОПЕРАТОР ФАСУВАЛЬНОГО АПАРАТУ (сипучі 
продукти). Досвід роботи на подібному апараті від 
3 міс. Р-н Святошин, м. Київ. Тел. 095-866-9677, 
Віталій.  

ОПЕРАТОРА ПАКУВАЛЬНИХ МАШИН запрошує 
кондитерська фабрика. Сб, нд - вихідні. З/п до-
говірна. Оформлення офіційне. Святошинський 
р-н, вул. Пшенична, 8. Тел.: (044) 407-0939, 098-
740-8790.  

ОПЕРАТОРИ ЕКСТРУДЕРА на виробництво пере-
робки полімерів, навчання. З/п від 13000 грн. Київ, 
ст.м. «Берестейська». Тел. 095-068-4654.  

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.  

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

САНТЕХНІК З/п від 7400 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! Робоче місце: ст.м «Обо-
лонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», ст.м «Си-
рець», ст.м «Академмістечко», Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. Тел. 067-
414-4052, Олена Олександрівна.  

СКЛАДАЛЬНИКИ-МОНТАЖНИКИ віконно-двер-
них конструкцій з алюмінію. З/п відрядна, фахівці 
- від 15000 грн, учні - від 10000 грн. Без шкідливих 
звичок. Офіційне працевлаштування. Контакти: 
067-507-2632, 050-226-6866, Вадим Віталійович.  

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-АВАРІЙНИК в аварійну службу 4-5 розр. 
Без корочок - навчання обов’язкове. Ліквідація 
аварійних ситуацій. Режим: 2/2 з 8.00 до 20.00. 
Київ.  Офіційне оформлення. Забезпечуємо інстру-
ментами, формой. Житлом не забезпечуємо. Р-н 
ст.м «Деміївська».  З/п від 9000-11000 грн. Тел.: 
067-230-0231, 044-495-9444, Олена.  
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РОБІТНИЧІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
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.  

СЛЮСАР-САНТЕХНІК. Київський вітамінний за-
вод. ГР: пн-пт. Офіційне працевлаштування. Тел. 
(044) 461-0336.  

ТЕХНІК-РІЗНОРОБ потрібен в ресторан в центрі 
міста. Вік бажано до 50 років. ГР: 5/2, дворазове 
безкоштовне харчування. З/п при співбесіді. Р-н 
вул. Рогнединська, 2, ст.м «пл. Льва Толстого», «Па-
лац спорту». Телефонувати з 10.00 до 18.00, пн-пт:  
073-415-7232, (044) 234-4394, (044) 235-0952.  

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

ШТАМПУВАЛЬНИК Без досвідом роботи, бажано 
до 45 років. «Герольдмайстер» - виробництво на-
городно-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-6225, 
вул. Бориспільська, 17.  

ЕЛЕКТРОМОНТЕР. Вимоги: повна зайнятість, ба-
жання вчитися навичкам професії електромонтеру. 
Робота в основному по м.Києву та Київській обл. 
Обов’язки: виконувати кабельні розводки, монтаж 
обладнання та виконання пусконаладочних робіт. 
Тел. 067-403-5330.  

СЛЮСАР-ГАЗОВЩИК 3-4 розр. в газове госпо-
дарство. Навчання. Виконання заявок, установка 
лічильників, ремонт, експлуатація, метрологія, об-
слуговування газового обладнання, котелен, ГРП, 
газових мереж. Є різні напрямки роботи. Всьому 
навчимо. ГР: 5/2 або 2/2 (аварійна служба). Київ, 
офіційне оформлення, забезпечуємо інструмента-
ми, формою. З/п від 8000-10000 грн. Тел.: 067-230-
0231, (044) 495-9444, Олена.  

СЛЮСАР-ЕЛЕКТРИК. Бажано вік до 50 років, ДР 
не менше 3 років. «Герольдмайстер» - виробництво 
нагородно-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-
6225, вул. Бориспільська, 17.  

СЛЮСАР-РЕМОНТНИК (вік не обмежений) на 
постійну роботу на виробництво. Ст.м. «Ака-
деммістечко». З/п договірна. Тел. 067-232-
4127.  

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-РЕМОНТНИК. Бажано з досвідом ро-
боти. «Герольдмайстер» - виробництво нагород-
но-сувенірних виробів. Тел. (044) 465-6225, вул. 
Бориспільська, 17.  
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ОХОРОНЕЦЬ. З/п від 13000 грн. Гр.: з 7.30 
до 22.00. Офіційне працевлаштування. Чесна 
оплата праці. Безкоштовне харчування. Ст.м 
«Мінська». Тел.: 050-415-8013, 050-312-3236.  

ОХОРОННИК на виробничу базу. Контроль в’їзду та 
виїзду, охорона периметру. Бажано 55-60 років. Се-
вастопольська пл. З/п 6500 грн. Тел. 067-403-7815.  

ОХОРОННИК в тому числі і пенсійного віку в охо-
ронну фірму. Наявність дом. телефону бажано. До-
бові зміни. Тел.: (044) 338-4834, 094-906-9834.  

ОХОРОННИК потрібен ТОВ «Столичний берег». 
ГР: 2/4 зміни. Офіційне працевлаштування. З/п 
700 грн/зміна. Поруч ст.м «Лівобережна». Тел. 
067-209-4843.  

ОХОРОННИК на прибудинкову автостоянку. Пе-
черськ. Бажано 45-55 років. Доба/дві. Тел. 093-
186-8536.  

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.  

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/змі-
на + підробіток. Забезпечення форменим одягом. 
Об’єкти по Києву та області. Тел.: (067) 825-4605, 
(050) 399-0474, (044) 500-7347, Олег Федорович.  

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

СЛУЖБА 
БЕЗПЕКИ
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ВОДІЇ

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 АСЕНІЗАТОРА для роботи по Києву і об-
ласті. Кат. «В», «С». Графік: вахта, тиждень/тиж-
день. З/п від 16000 грн/міс. Надаємо гуртожиток. 
Тел. 067-506-9595, Руслан Петрович.  

ВОДІЙ НА ГАЗ кат.»В, С, Е». Вантажні перевезення 
по Києву та Україні. З/п 13000-15000 грн. Оплачу-
вана відпустка 14 календарних днів. Проживання: 
Київ. ГР: пн-пт, 7.30-17.00, сб, нд - вихідні. Авто-
парк і ремонт автомобіля. Р-н ст.м «Видубичі», вул. 
Промислова, 1. Тел.: 067-362-2698, 063-265-9337.  

ВОДІЙ НА МАЗ-ТЯГАЧ кат.»В, С, Е». Вантажні пе-
ревезення по Києву та Україні. З/п 16000-18000 
грн. Оплачувана відпустка 14 календарних днів. 
Проживання: Київ. ГР: пн-пт, 7.30-17.00, сб, нд - 
вихідні. Автопарк і ремонт автомобіля. Р-н ст.м «Ви-
дубичі», вул. Промислова, 1. Тел.: 067-362-2698, 
063-265-9337.  

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

ВОДІЙ на автомобіль МАЗ с напівпричепом (дов-
гомір). Робота по Києву. З/п 18000 грн. Тел. 067-
657-3469.  

ВОДІЙ на МАЗ 5 тон кат. «В, С, Е». Вантажні пере-
везення по Києву та Україні. З/п 14000-16000 грн. 
Оплачувана відпустка 14 календарних днів. Прожи-
вання: Київ. ГР: пн-пт, 7.30-17.00, сб, нд - вихідні. 
Автопарк і ремонт автомобіля. Р-н ст.м «Видубичі», 
вул. Промислова, 1. Тел. 067-362-2698, 063-265-
9337.  

ВОДІЙ на мікроавтобус. Візьмемо пенсіонера, 
охайний зовнішній вигляд, кат. «В», водійський 
стаж, знання Києва, участь в ремонті. ГР: з 7.00 до 
21.00. З/п 8000 грн за 15 роб. днів. Для іногородніх 
житло зі зручностями. Тел. 098-883-9271.  

ВОДІЙ терміново потрібен компанії «П’ятий еле-
мент». З/п 20000 грн. Р-н Оболонь. Тел. 067-440-
8746.  

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

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР на Газель в фірму. Тел. 067-
550-7788.  

ВОДІЙ-ЕКСПЕДИТОР потрібен на СТО на постійну 
роботу. З/п від 12000 грн. Іногороднім житло. Тел. 
067-235-6830, Сергій Олександрович.  

ВОДІЙ-КУР’ЄР на авто підприємства в логістич-
ну компанію для доставки конвертів, посилок. ГР: 
пн-пт, з 9.00 до 18.00, працевлаштування.  З/п від 
9000-12000 грн. Тел. 093-778-0140.  

ВОДІЙ-КУР’ЄР з власним авто в логістичну ком-
панію для доставки конвертів, посилок. ГР: пн-пт, 
з 9.00 до 18.00, працевлаштування. З/п від 14000-
16000 грн. Тел. 093-778-0140.  

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

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

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.  

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

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

ВОДІЇ кат. «Д» для роботи на маршрутах Києва. 
З/п 1500 грн/день. Житло надаємо. Тел.: 067-600-
0161, 050-690-9727.  

ВОДІЇ на вантажне авто/мікроавтобус в продоволь-
чий магазин (вул. Краківська, 18-А). Вік бажано до 
50 років, знання Києва. Офіційне працевлаштуван-
ня, безкоштовне проживання та харчування. З/п від 
12000 грн. та вище. Тел. 050-334-7798.  

ВОДІЇ. З/п 30000-40000 грн. Кат. «Е», ДР. Відряд-
ження по Україні (перевозка великогабаритних 
вантажів, тракторів, комбайнів і т.п.) Тел.: 099-204-
3999, 098-799-8999.  

ВОДІЇВ кат.»В» запрошує на роботу ТОВ «Перший 
столичний хлібозавод». З/п 15000 грн. Безкоштов-
ний спецодяг. Навчання на місці. Зручний графік. 
Біла зарплата. Службовий транспорт. Київська 
обл., Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Со-
борна, 85. Тел. 067-467-5068.  

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

ВОДІЙ вантажного авто 5 тон. Київський вітамін-
ний завод. Відрядження один раз в тиждень. Офі-
ційне працевлаштування. Куренівка. Тел. (044) 
461-0336.  

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 АВТОВИШКИ потрібен на постійну роботу. 
ДР від 1 року. Офіційне працевлаштування. Тел.: 
050-366-8710, (044) 291-0041.  
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2 АВТОМИЙНИКИ. Безкоштовне житло. Со-
лом’янський р-н. З/п висока. Тел.: 067-772-4591, 
096-361-5203.  

АВТОЕЛЕКТРИК на фасадне СТО (або оренда бок-
са). ДР обов’язково. Великий обсяг. З/п від 25000 
грн (50/50). Р-н ст.м «Бориспільська». Тел.: 050-
311-4345, 098-311-4345.  

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

АВТОМАЛЯР потрібен на СТО на постійну роботу. 
З/п від 1000 грн/деталь. Іногороднім житло. Тел. 
067-235-6830, Сергій Олександрович.  

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. Мож-
ливий вахтовий метод роботи. З/п від 20000 
грн. Іногороднім житло. Тел. 096-669-7156.  

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

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

АВТОСЛЮСАР потрібен на СТО на постійну робо-
ту. З/п від 20000 грн. Іногороднім житло. Тел. 067-
235-6830, Сергій Олександрович.  

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.  
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ПРАЦІВНИКИ СКЛАДУ
ПАКУВАЛЬНИК. З/п 730 грн/змiна. Графiк: 7/7 з 
8.00 до 20.00 або 3/3 з 20.00 до 8.00. Виробництво 
ст.м «Олімпійська», м. Київ. Тел.: 095-107-0860, 
050-537-6488, 068-486-1270, 063-810-8609.  

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

УКЛАДАЛЬНИКИ-ПАКУВАЛЬНИКИ в «SYNTESIS 
OF TECHNOLOGIES, LTD» (компанія в сфері упаков-
ки). Київська обл., смт Немішаєве. Ми пропонуємо: 
високий рівень з/п + премії, зручний графік. Тел. 
067-786-7272, e-mail: a.sobol@imperiaholding.com  

УКЛАДАЛЬНИЦЮ-ПАКУВАЛЬНИЦЮ кондитер-
ських виробів запрошує кондитерська фабрика. 
Сб, нд - вихідні. З/п від 10000 грн. Оформлення 
офіційне. Святошинський р-н, вул. Пшенична, 8. 
Тел.: (044) 407-0939, 098-740-8790.  

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.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКІВ ХЛІБА запрошує на 
роботу ТОВ «Перший столичний хлібозавод». З/п 
9000 грн. Графік: 3/3, нічні зміни. Безкоштовний 
спецодяг. Навчання на місці. Зручний графік. Біла 
зарплата. Службовий транспорт. Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 
85. Тел. 067-467-5068  

ОПЕРАТОР-ФАСУВАЛЬНИК. ГР: 7/7. З/п 14000 
грн за 15 змін. Компанія «Арт оф Кукінг» - націо-
нальна компанія з виробництва заморожених про-
дуктів харчування. м.Київ, пров. Бондарський, 3 
(р-н Куренівка). Тел. 067-373-8233.  

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.  

ПРАЦІВНИКИ НА СКЛАД. Баж. чоловіки до 50 
років, з хорошим фізичним здоров’ям і без шкідли-
вих звичок. Робота з пластиком. ГР: 5-денка, з 9.00 
до 18.00, 1 година обіду. Досвід роботи на складі 
вітається. Тел. 067-236-2084, Вiктор.  

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

КОМIРНИК (1С). Графiк: 7/7 з 7.30 до 19.30. Вироб-
ництво ст.м «Олімпійська», м. Київ. Тел.: 095-107-
0860, 050-537-6488, 068-486-1270, 063-810-8609.  

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

КОМІРНИК-ВАНТАЖНИК. Вивантаження, за-
вантаження машин, комплектація замовлень, 
підтримання чистоти. З/п 14000 грн. ГР: 5 днів на 
тиждень, 8 робочих годин. Ст.м «Васильківська». 
Соцпакет. Досвід. Тел. 067-507-9281.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИК. З/п від 13000 грн. 
Графік: 3/3, з 7.30 до 22.00. Офіційне працев-
лаштування. Чесна оплата праці. Безкоштовне 
харчування. Ст.м «Мінська». Тел.: 050-415-8013, 
050-312-3236.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКІВ ТОВАРУ запрошуємо в 
ТЦ «Метро». З/п від 13500 грн/міс (до відрахування 
податків). Телефонуйте: (044) 354-6307, 095-276-
7589.  
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ВАНТАЖНИК запрошується на постійну роботу. З/п 
11000 грн + премії + оплата переробок. ГР: 5-ден-
ний, 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-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 склад. З/п 400-450 грн/день. Опла-
та щодня. Надаємо житло. Тел.: 050-983-1501, 063-
105-2439, 096-980-0781, 099-405-5264, 097-140-1074.  

ВАНТАЖНИКИ в кондитерський цех. Троєщина. 
З/п висока. Тел. 067-829-2837.  

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

ВАНТАЖНИК (борошномельний комплекс). Ви-
робничий цех, 2 змiни. Офiцiйне працевлаштуван-
ня. Виконання вантажно-розвантажувальних робiт. 
Перемiщення сформованих пiддонiв. З/п 700 грн/
змiна. м.Бориспiль, вул. Бандуристiв, 2-Д. Тел.: 
097-954-4740, 093-135-0527.  

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

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

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 ін-
валідністю. Адреса: ст.м «Шулявська», вул. В. Геть-
мана, 6, тел. 098-603-1486, 067-440-5204; ст.м «Вок-
зальна», 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.  

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 спе-
цодяг. ГР: пн-пт, з 8.00 до 18.00. пр-т Визволителів, 5. 
Тел.: (044) 591-1361, 067-116-9331, з 9.00 до 17.00.  

ВАНТАЖНИКИ-ПЕРЕБИРАЛЬНИЦІ на постійну ро-
боту для розвантаження і навантаження овочів і фрук-
тів. Іногороднім надаємо житло. З/п від 10000 грн. 
Переробки оплачуються. Тел. 095-281-4374, Леонід.  

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

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

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.  

СКЛАДАЛЬНИКИ медичної техніки (палиці, милиці 
і т.п.). З/п 10000-15000 грн. Бажано чоловіки до 45 
років. Можливість надання житла. Робота в р-ні Се-
вастопольської площі. Тел. 097-144-7700.  
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КОНСЬЄРЖ. З/п від 5000 грн. Запрошуємо на ро-
боту в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, 
своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Оксана.  

ОПЕРАТОР АКВАЧИСТКИ в студію чистки одягу. 
Офіційне працевлаштування. З/п від 10000 грн. 
Тел.: 097-687-7431, 066-343-2074.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 050-527-1315.  

ОПЕРАТОРИ ПІДЛОГОМИЙНИХ МАШИН. Мож-
ливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, нічні або добові. 
Робота в різних районах Києва. Своєчасна виплата 
з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 067-245-6804, 063-546-
2964, 067-402-1700, 063-327-8956.  

ПІДСОБНИЙ РОБІТНИК З/п 7000 грн/міс. Повна 
зайнятість. Офіційно. Терміново! Робоче місце: 
ст.м «Оболонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», 
ст.м «Сирець», ст.м «Академмістечко», Солом’ян-
ський р-н, Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. 
Тел. 067-414-4052, Олена Олександрівна.  

ПОМІЧНИК ПО ГОСПОДАРСТВУ. Бажано 
жінка. З/п 500 грн/день. Можливо проживан-
ня. Інші умови за домовленістю. Тел. 073-090-
5097, Світлана.  

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.  

ПРАСУВАЛЬНИЦЯ в студію чистки одягу. Офіційне 
працевлаштування. З/п від 10000 грн. Робота на 
Печерську. Тел.: 097-687-7431, 066-343-2074.  

ПРИБИРАЛЬНИК підземного паркінгу в житловий 
комплекс в Солом’янському р-ні. Офіційне працев-
лаштування, повний соцпакет. Тел.: (044) 248-2002, 
067-219-4341, 050-419-2122, e-mail: jeo@nest.com.
ua  

ПРИБИРАЛЬНИК ТЕРИТОРІЇ. З/п 5000 грн/
міс. Повна зайнятість. Офіційно. Терміново! Ро-
боче місце: ст.м «Оболонь», ст.м «Нивки», ст.м 
«Деміївська», ст.м «Сирець», ст.м «Академмістеч-
ко», Солом’янський р-н, Голосіївський р-н, Шев-
ченківський р-н. Тел. 067-414-4052, Олена Олек-
сандрівна.  

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.  

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

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

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

ПРИБИРАЛЬНИЦІ (-КИ) терміново потрібні. Денні 
та нічні зміни. ГР: 2/2, 3/3, 5/2. Різні райони Києва. 
Гарні умови, надаємо спецодяг. Оплата своєчасно, 
2 рази на місяць від 6000 до 8500 грн. Тел.: 063-
546-2964, 067-245-6804, 063-546-2981.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ ТА ПРИБИРАЛЬНИКИ. З/п 
300-350 грн. Швидкий розрахунок. ГР: зручний 
(день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 050-527-1315.  

ПРИБИРАЛЬНИЦІ на постійну роботу потрібні в ТЦ 
«Народний», пр-т Перемоги, 60. Відповідальність. 
Графік позмінний: з 8.00 до 18.00. З/п 10000 грн 
місяць. Своєчасна виплата з/п. Тел. 063-986-5375.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ бізнес-центрів. З/п 9500 грн. 
ГР: 5/2, 8 годин в день. Голосіївський р-н, тел. 095-
692-2434, Шевченківський р-н, тел. 050-737-1213.  

ПРИБИРАЛЬНИЦЯ в вечірній час для прибирання 
офісного приміщення. Місце роботи: р-н ст.м «Пе-
черська». ГР: пн-пт, 17.00-19.30. З/п 3500 грн. Тел.: 
099-655-2703, 093-744-5929.  

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. З/п 620 грн/змiна. Графiк 3/3 
з 20.00 до 8.00 (нiчна змiна). Виробництво ст.м 
«Олімпійська», м. Київ. Тел.: 095-107-0860, 050-
537-6488, 068-486-1270, 063-810-8609.  

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

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

СПЕЦІАЛІСТ ПО КЛІНІНГУ в мережу бізнес-цен-
трів. З/п 13000 грн. ГР: 5/2, 8 годин в день. Го-
лосіївський р-н, тел. 095-692-2434, Оболонський 
р-н, тел. 063-952-6969.  

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

СФЕРА ПОСЛУГ

БАННИКІВ-ПАРИЛЬНИКІВ беремо на роботу. На-
даються курси навчання і безкоштовне житло. З/п 
від 10000 грн. Тел. 095-239-1630.  

ДВІРНИК (прибирання території). З/п 10000 грн. 
ГР: 5/2, 8 годин в день. Голосіївський р-н, тел. 095-
692-2434, ст.м «пл. Льва Толстого», тел. 099-381-
8826, Святошинський р-н, тел. 066-812-1240, ст.м 
«Видубичі», тел. 068-983-7791.  

ДВІРНИК. З/п від 8500 грн. Запрошуємо на ро-
боту в м. Бровари. Офіційне працевлаштування, 
своєчасна виплата з/п. Тел. 067-400-7340, Окса-
на.  

ДВІРНИКИ З/п 5600 грн/міс. Повна зайнятість. 
Офіційно. Терміново! Робоче місце: ст.м «Обо-
лонь», ст.м «Нивки», ст.м «Деміївська», ст.м «Си-
рець», ст.м «Академмістечко», Солом’янський р-н, 
Голосіївський р-н, Шевченківський р-н. Тел. 067-
414-4052, Олена Олександрівна.  

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 в житловий комплекс на Подолі по-
трібні на постійну роботу. З/п 8200 грн, офіцій-
но. Без шкідливих звичок. Тел. 067-238-4978, з 
9.00 до 18.00, пн-пт.  

ДВІРНИКИ. З/п 300-350 грн. Швидкий розраху-
нок. ГР: зручний (день, ніч). Тел.: 068-287-4079, 
050-527-1315.  

ДВІРНИКИ. Можливі графіки: 2/2, 5/2, 1/3, денні, 
нічні або добові. Робота в різних районах Києва. 
Своєчасна виплата з/п, 2 рази на місяць. Тел.: 067-
245-6804, 063-546-2964, 067-402-1700, 063-327-
8956.  

ДВІРНИКІВ запрошує на роботу бізнес-центр. ГР: 
пн-пт, з 7.00 до 14.00, перерва на обід 1 год. Забез-
печуємо спецодягом, дружний колектив. Обов’яз-
ки: прибирання території БЦ (прибирання снігу, ли-
стя і т.д.). Ми готові взяти фізично здорову людину 
без ДР. Тел. 097-950-8630, Андрій.  
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС
Більше вакансій на Jobs.ua • телефони для роботодавців 044-537-3717, 451-4222

ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ •  
ШОУ-БІЗНЕС

ЖИТЛО. ВСІ РАЙОНИ КИЄВА. Всі зручності, біля ме-
тро. 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  

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.  

ОГОЛОШУЄТЬСЯ НАБІР на безкоштовні курси 
круп’є з подальшим працевлаштуванням в казино 
м. Києва. Початок курсів: 14.12.2020. Термiн нав-
чання: 1,5 місяця. Виплачується стипендія. Цікава 
високооплачувана робота в м. Києві. Баж. вік 21-30 
років. Тел. 050-621-8262, Максим (з 10.00 до 20.00)  

ОПЕРАТОР ГАЗОВО-ПАРОВОЇ КОТЕЛЬНІ. 
Київський вітамінний завод. Наявність посвідчення 
та досвід роботи обов’язковий. ГР: доба/три. Офі-
ційне працевлаштування. З/п за підсумками спів-
бесіди. Тел. (044) 461-0336.  

ОРЕНДА КОЙКО-МІСЦЕ. Квартири для бригад. 
Деталі за тел/viber: 068-054-3452, Юрій.  

ПОМІЧНИК в трафаретний цех в типографію. Офі-
ційне працевлаштування. Ст.м «Шулявська». З/п 
висока. Тел. 063-678-6776.  

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

ПРАЦІВНИКИ ТЕПЛИЦЬ, КУХНІ. Ч/ж, можливо 
вахта. З/п за 2 тижні від 9000 грн. Безкоштовне 
житло і можливо харчування. Тел.: 095-209-6449, 
068-364-6168, 093-210-8256.  

ПРЕСУВАЛЬНИК в «МегаМаркет». ГР: 7/7. З/п від 
7000 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.  

ПРИЙМАЛЬНИК ПРОДУКЦІЇ в кондитерський цех. 
ГР: з 7.00 до 19.00. Троєщина. Тел. 067-829-2837.  

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.  

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.  

РОЗКЛЕЮВАЧІ РЕКЛАМНИХ ОГОЛОШЕНЬ 
(можливо пенсійного віку або з інвалідністю). Без 
знання міста Києва та невпевнених прохання не 
турбувати. Оплата щотижня. Гарні умови. Тел. 097-
362-8860.  

РОЗПОВСЮДЖУВАЧ ЛИСТІВОК терміново 
потрібен фірмі з продажу будматеріалів. Без-
коштовне навчання. Надаємо житло. З/п 20000 
грн. Виплачуємо щоденно та щотижнево. Тел.: 
063-382-7937 - Лайф, 096-563-0239 - Київстар.  

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

ТАНЦІВНИЦЬ запрошує на роботу Harem Men’s 
Club в РЦ «Арена». З/п від 30000 грн. Бажано дів-
чата від 18 років. З досвідом та без, навчання без-
коштовно. Взуття та костюми надаються клубом. 
Індивідуальний графік роботи. Розглядаємо кан-
дидатури студенток. Іногороднім допоможемо з 
житлом. Запис на співбесіду за телефоном. Вул. 
Велика Васильківська, 5 тел. 093-696-9696.  

КОМПЛЕКТУВАЛЬНИКІВ ХЛІБА запрошує на 
роботу ТОВ «Перший столичний хлібозавод». З/п 
9000 грн. Графік: 3/3, нічні зміни. Безкоштовний 
спецодяг. Навчання на місці. Зручний графік. Біла 
зарплата. Службовий транспорт. Київська обл., 
Вишгородський р-н, с. Нові Петрівці, вул. Соборна, 
85. Тел. 067-467-5068  
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ІНШІ ПРОПОЗИЦІЇ • ШОУ-БІЗНЕС

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.

ГОЛОСІЇВСЬКА  
ТОВ «СВІТ ЛІТНЬОЇ ЛЮДИНИ»
токар 12000
Святошинська  
ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС»
робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків

9177

СОЛОМ’ЯНСЬКА 
КПІ ІМ. ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО
Електрозварник ручного зварювання 10500
слюсар-сантехнік 9700
електромонтер з ремонту та обслугову-
вання електроустаткування

9700

Електрогазозварник 12900
Лицювальник-плиточник 16000
слюсар-сантехнік 5000
Маляр 16000
столяр 9700

ДП ВО «КИЇВПРИЛАД»
начальник бюро 6800
муляр 8000
начальник бюро 5410
слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування

5000

Штукатур 8000
Налагоджувальник машин і автоматич-
них ліній для виробництва виробів із 
пластмас

5500

гальванік 5000
контролер на контрольно-пропускному 
пункті

5000

майстер 5515
економіст з праці 6220
головний бухгалтер 8163
оператор котельні 6000
економіст з планування 6042

майстер 5476
слюсар-ремонтник 6000
слюсар-електрик з ремонту електроу-
статкування

5370

прибиральник службових приміщень 5000
слюсар-сантехнік 6000
ДНЗ № 373
вихователь 6000
кухар 6000
Помічник вчителя 6000
керівник музичний 6000
двірник 6000

ДАРНИЦЬКА 
ТОВ «КОВАЛЬСЬКА-ЖИТЛОСЕРВІС»
електрик дільниці 12390
оператор котельні 6394
прибиральник службових приміщень 12500
підсобний робітник 12000
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Креативність, що раніше вважалася професій-
ною компетенцією художників, дизайнерів, ре-
кламістів, журналістів та іншої творчої братії по-
ступово покидає звичні, відведені їй рамки. І в 
якості основної вимоги розгортає переможну ек-
спансію на інші не настільки творчі професії. Від-
тепер це важливий показник успішності менед-
жерів, IT-фахівців і навіть продавців-консуль-
тантів.

орада молодим людям Стіва Джобса, ле-
гендарного засновника компанії Apple 

Computers.
Іноді життя б'є тебе цеглиною по голові. Не втра-
чай віри. Я переконаний: єдине, що допомагало 
мені рухатися вперед, це любов до своєї справи. 
Ти повинен знайти те, що любиш. І знайти свою 
улюблену роботу так само необхідно, як і свою 
кохану людину. Робота буде займати дуже велику 
частину твого життя, і єдиний спосіб отримувати 
справжнє задоволення від роботи – це робити її 
чудово, усвідомлюючи це. А єдиний спосіб ро-
бити свою роботу добре – це любити її.
Якщо ти ще не знайшов свою улюблену справу, 
продовжуй шукати. Не припиняй пошуки, поки 
не знайдеш. Як і в усьому іншому, до чого лежить 
серце, ти відразу зрозумієш, що знайшов те, що 
шукав. І як в будь-яких прекрасних взаєминах, 
твоя захопленість роботою буде з часом тільки 
збільшуватися. Так що, шукай і не чекай, поки 
не знайдеш.

оли майбутній математик Джордж Данциг 
був ще студентом, з ним сталася така історія. 

Джордж ставився до навчання дуже серйозно і 
часто засиджувався до пізньої ночі.
Одного разу він через це трохи проспав і прийшов 
на лекцію професора Неймана з 20-хвилинним 
запізненням. Студент швидко переписав два 
завдання з дошки, вважаючи, що це домашнє 
завдання. На їх рішення у Джорджа пішло кілька 
годин, і на наступний день він приніс рішення 
професору.
Той нічого не сказав, але через кілька тижнів 
увірвався в будинок Джорджа о шостій ранку. Ви-
явилося, що студент знайшов правильне рішення 
двох раніше нерозв'язних задач математики, про 
що навіть і не підозрював, оскільки запізнився на 
заняття і не чув преамбули до завдань на дошці. 
За дві години йому вдалося вирішити не одну, а 
дві задачі над якими математики мучилися тисячу 
років, і навіть Ейнштейн не зміг знайти їм рішення.
Джордж не був обмежений славою цих завдань 
як нерозв'язних, він просто не знав, що це не-
можливо.
Неможливе можливо!

ПОЗИТИВНО  ПОЗИТИВНО  
про креативнепро креативне

Стів Джобс.  
Займайся улю-
бленою справою 
і змінюй світ на 
краще!

Вікно  
можливостей – 
Джордж Данциг

П

K

Дослідження американських вчених показали, що співробітники компаній вва-
жають найбільш креативними галузями дизайн, маркетинг і рекламу. При від-
повіді на питання: «Де найменше потрібно проявляти креативність?», 95% ре-
спондентів, не замислюючись, послалися на бухгалтерію, віднісши словоспо-
лучення «творча бухгалтерія» до розряду анекдотів. Те ж дослідження вияви-
ло, що насправді на творчу роботу здатен будь-який співробітник з нормаль-
ним рівнем інтелекту. А сама креативність залежить тільки від знань, досвіду, 
здатності мислити по-новому і вміння долати рутину.

ЦЕ ЦІКАВО ЦЕ ЦІКАВО 

Рік від року роботодавці стають перебір-
ливішими: їм вже недостатньо диплома «з 
відзнакою» престижного внз і солідного по-
служного списку. А як у вас з особистим: 
ви легко вчитеся новому? Стресостійкі? Чи 
вмієте працювати в команді? Самостійні? 
Цілеспрямовані?.. А як у вас з креативні-
стю??? «Креатив» хочуть роботодавці, за-
мовники, начальники... Навіщо їм це потріб-
но? Давайте розберемося.

Зростаюча в усіх галузях конкуренція 
штовхає роботодавців підбирати персонал 
(а для тих, хто не шукають легких шляхів – 
плекати своїх співробітників) з тими якостя-
ми, які дозволять компанії випереджати кон-
курентів. Креативність же має на увазі здат-
ність створювати інноваційні продукти і по-
слуги, що часом є чи не єдиною перевагою 
в боротьбі за споживача. Багато роботодав-
ців заохочують співробітників, що вигляда-
ють креативно, адже це візитна картка ком-
панії. Наприклад, перукар, модельєр, дизай-

нер, художник, візажист або стиліст, який 
виглядає «як всі», навряд чи зможе залу-
чити вимогливих клієнтів: раз він зовні «по-
средственен», отже, і роботу зробить нудно і 
без родзинки. «Але чи обов'язково креатив-
ність повинна проявлятися в зовнішності? 
– запитає проникливий читач. – Чи не пра-
вильніше оцінювати фахівця за результата-
ми роботи його?»Не все так просто: твор-
чість, проявлену в оформленні свого зов-
нішнього вигляду, без слів повідомляє ото-
чуючим про неординарність особистості, її 
бажанні, а головне – здатності виділитися, 
тому, якщо здобувач виглядає креативно, 
це підвищує оцінки його творчого потенціа-
лу. Крім того, що зовні креативні привер-
тають до себе загальну увагу: справляють 
враження вільних від стереотипів і впевне-
них у собі особистостей. Оптимально, якщо 
креативний зовнішній вигляд не виходить за 
межі норм естетики і навіть вишуканості, і 
головне – доречний.
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ьогодні у сучасних дослідників є 
чимало рекомендацій з приводу 
того, як необхідно починати свій 
ранок всім, хто бачить себе успіш-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Олександр Мавлідінов

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

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

Олександр Мавлідінов

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

В
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ЯК ПОЧАТИЯК ПОЧАТИ

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

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

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

Олександр Мавлідінов

Заяви про 
себе правильно
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ТРЕБА ТРЕБА  щось  щось   
ЗМІНЮВАТИ...ЗМІНЮВАТИ...

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

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

Олександр Мавлідінов
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Професія  
поза часом

ЩЩ

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

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

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

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

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

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

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

Олександр Мавлідінов

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

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

ЗАКЛАДУ АДРЕСА, ТЕЛЕФОН

КАДРОВИЙ 
ДОКУМЕНТООБІГ   
(курси HR-ра, кадровика)

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

МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ 
(HR – КУРСИ)

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

МЕНЕДЖЕР 
РЕСТОРАННОГО ЗАКЛАДУ

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

ЯК ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ 
(семінар-практикум)

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРА 
(базовий курс) 

4 дні 2300 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

МАЙСТЕР МАНІКЮРУ І 
ПЕДИКЮРУ (базовий курс)

19 занять 4000 грн Навчальний центр
«Нігтьовий Сервіс»

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

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

АВК - КОШТОРИСНА 
СПРАВА

100 годин 5000 грн Інститут післядипломної 
освіти «УКРСТЕНО»

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

АВТОДІАГНОСТ ПАЛИВНИХ 
СИСТЕМ АВТОМОБІЛІВ

2 міс. 2500 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АВТОМЕХАНІК (СЛЮСАР  
З РЕМОНТУ АВТОМОБІЛІВ)

2 міс. 3000 грн
Навчально-професійний 

центр автомобільного 
майстерності ІПО НАУ

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

АНГЛІЙСЬКА МОВА  
(для дітей 5-12 років)

6 тижнів 2499 грн Перший Кембриджський 
освітній центр

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

АДМІНІСТРУВАННЯ  
LINUX (початковий рівень)

2 міс. 3000 грн It Education Center б-р Вацвала Гавела, 4, тел.: (096) 999-9560,  
(093) 475-5550, (044) 537-8676
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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   30 ЛИСТОПАДА - 6 ГРУДНЯ

ПОНЕДIЛОК, 30 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.
11.20 Х/ф «Нестримнi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Нестримнi». (16+).
13.55 Х/ф «Нестримнi 2». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Нестримнi 3». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.20 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
20.20 Теорiя змови.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Свобода слова.
23.55 Х/ф «Тремтiння 

землi 5». (16+).
1.50 Х/ф «Снайпер 7: Iдеальне 

вбивство». (16+).
ВIВТОРОК, 1 ГРУДНЯ

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 Теорiя змови.
11.15 Х/ф «Судний день». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Судний день». (16+).
14.00 Х/ф «Термiнатор 

4: Нехай прийде 
спаситель!» (16+).

15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «Термiнатор 

4: Нехай прийде 
спаситель!» (16+).

16.35 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно 

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Громадянська оборона.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.30 Т/с «Фантом». (16+).
0.45 Х/ф «Тремтiння 

землi». (16+).
2.25 Анти-зомбi.

СЕРЕДА, 2 ГРУДНЯ

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.
11.40 Х/ф «План втечi 2». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «План втечi 2». (16+).
13.55 Х/ф «План втечi». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Х/ф «План втечi». (16+).
16.35 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно 

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Секретний фронт.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Т/с «Фантом». (16+).
0.40 Х/ф «Тремтiння землi 

3: Повернення в 
Перфекшен». (16+).

2.30 Анти-зомбi.
ЧЕТВЕР, 3 ГРУДНЯ

4.20 Скарб нацiї.

4.30 Еврика!
4.35 Факти.
5.00 Т/с «Вiддiл 44». (16+).
5.45 Громадянська оборона.
6.30 Ранок у великому мiстi.
8.45 Факти. Ранок.
9.15 Надзвичайнi новини 

з К. Стогнiєм.
10.10 Секретний фронт.
11.50 Х/ф «Тремтiння 

землi». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Х/ф «Тремтiння 

землi». (16+).
14.10 Т/с «Пес». (16+).
15.45 Факти. День.
16.15 Т/с «Пес». (16+).
17.50 Т/с «Козаки. Абсолютно 

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

з К. Стогнiєм.
20.20 Анти-зомбi.
21.05 Факти. Вечiр.
21.25 Т/с «Пес». (16+).
22.40 Т/с «Фантом». (16+).
0.45 Х/ф «Тремтiння землi 

4: Легенда почина-
ється». (16+).

2.30 Анти-зомбi.
П`ЯТНИЦЯ, 4 ГРУДНЯ

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 «На трьох». (16+).
12.45 Факти. День.
13.15 Т/с «Вижити за 

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

з К. Стогнiєм.
20.10 Дизель-шоу. (12+).
22.55 «На трьох 8». (16+).
0.00 «На трьох». (16+).
1.15 Факти.
1.45 Х/ф «Тремтiння землi 

3: Повернення в 
Перфекшен». (16+).

3.30 Я зняв!
СУБОТА, 5 ГРУДНЯ

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.20 Факти.
5.50 Т/с «Копи на роботi». (12+).

7.20 «На трьох». (16+).
10.15 Т/с «Пес». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Пес». (16+).
16.35 Х/ф «П`ята хвиля». (16+).
18.45 Факти. Вечiр.
19.10 Х/ф «Розлом Сан-Ан-

дреас». (16+).
21.25 Х/ф «Годзила». (16+).
23.40 Х/ф «Епiдемiя 

страху». (16+).
1.40 Х/ф «Тремтiння землi 4: 

Легенда починається».
НЕДIЛЯ, 6 ГРУДНЯ

5.00 Скарб нацiї.
5.10 Еврика!
5.15 Факти.
5.40 Анти-зомбi.
6.35 Теорiя змови.
7.30 Секретний фронт.
8.25 Громадянська оборона.
9.25 Т/с «Розтин покаже». (16+).
12.45 Факти. День.
13.00 Т/с «Розтин пока-

же». (16+).
14.10 Х/ф «Годзила». (16+).
16.30 Х/ф «Розлом Сан-Ан-

дреас». (16+).
18.45 Факти тижня.
21.15 Х/ф «2012». (16+).
0.25 Х/ф «Загибель Лос-А-

нджелеса». (16+).
2.00 Анти-зомбi.

ПОНЕДIЛОК, 30 ЛИСТОПАДА
3.35 Х/ф «Максим Перепелиця».
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
9.40 «Стосується кожного».
10.40 Т/с «Детектив Ренуар». 
12.00 Новини.
12.25 Т/с «Детектив 

Ренуар». (12+).
15.50 «Чекай на мене. Україна».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
19.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi».
21.00 «Речдок. Особли-

вий випадок».
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).
1.45 Х/ф «Все можливо».
3.20 «Стосується кожного».

ВIВТОРОК, 1 ГРУДНЯ
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 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. Особли-

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

вий випадок».
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
23.55 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).
1.45 Х/ф «Осiннiй марафон».
3.15 «Стосується кожного».

СЕРЕДА, 2 ГРУДНЯ
4.55 «Телемагазин».

5.25 «Слiдство вели...» з 
Л. Каневським».

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

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

i її дочки».
14.20 «Речдок».
15.15 «Речдок».
16.15 «Речдок. Особли-

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

вий випадок».
22.10 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).
1.50 Х/ф «Поклич мене в 

далечiнь свiтлу».
3.20 «Стосується кожного».

ЧЕТВЕР, 3 ГРУДНЯ
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.
7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 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. Особли-

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

вий випадок».
22.05 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.00 Т/с «Тягар iстини 2». (12+).
1.50 Х/ф «Iнтердiвчинка». (16+).
4.10 «Стосується кожного».

П`ЯТНИЦЯ, 4 ГРУДНЯ
4.55 «Телемагазин».
5.25 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
7.00 Новини.

7.10 «Ранок з Iнтером».
8.00 Новини.
8.10 «Ранок з Iнтером».
9.00 Новини.
9.20 «Ранок з Iнтером».
10.00 «Корисна програма».
11.05 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. Особли-

вий випадок».
17.40 Новини.
18.00 «Стосується кожного».
20.00 «Подробицi тижня».
21.00 «Мир i вiйна».
23.00 «Слiдство вели...» з 

Л. Каневським».
0.50 «Речдок».
1.50 «Стосується кожного».
3.20 «Чекай на мене. Україна».

СУБОТА, 5 ГРУДНЯ
4.45 «Телемагазин».
5.15 «Орел i решка. Шопiнг».
5.55 «Слово Предстоятеля».
6.05 Х/ф «Дайте книгу скарг».
8.00 «Шiсть соток».
9.00 «Готуємо разом. 

Домашня кухня».
10.00 «Корисна програма».

11.10 Х/ф «Вiдпустка за 
власний рахунок».

13.50 Х/ф «Суєта суєт».
15.40 Х/ф «Найпривабливiша 

i найсимпатичнiша».
17.15 Т/с «Несолодка пропо-

зицiя», 1 i 2 с. (12+).
20.00 «Подробицi».
20.30 Т/с «Несолодка пропо-

зицiя», 3 i 4 с. (12+).
22.00 «Бенефiс Фiлiпа 

Кiркорова».
0.50 Х/ф «Бебi-бум». (16+).
2.35 «Подробицi» - «Час».
3.05 «Орел i решка. Шопiнг».
3.45 М/ф.
4.25 Х/ф «Три плюс два».

НЕДIЛЯ, 6 ГРУДНЯ
5.45 Х/ф «Синьйор Робiнзон».
8.00 «Вдалий проект».
9.00 «Готуємо разом».
10.00 «Iнше життя».
12.00 «Речдок. Особли-

вий випадок».
16.40 Т/с «Детектив 

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

Ренуар». (12+).
21.35 Х/ф «В зонi осо-

бливої уваги».
23.45 Х/ф «Хiд у вiдповiдь».
1.20 «Речдок».

ШУКАЄШ НОВУ РОБОТУ?
Розміщуй своє резюме на сайті!



НАЙКРАЩИЙ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ПОРТАЛ ТА ГАЗЕТА З ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ30.11.2020

ПОНЕДIЛОК, 30 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.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедли-

востi. (12+).
14.45 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 9 i 10 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Дитина на мiль-

йон», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Дитина на мiльйон». 

3.45 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi.

ВIВТОРОК, 1 ГРУДНЯ
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.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 11 i 12 с. 
23.00 Сьогоднi.
23.20 Контролер.
0.00 Т/с «Пiдкидьок», 1 i 2 с.
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Пiдкидьок».
3.50 Сьогоднi.

4.10 Реальна мiстика.
5.30 Агенти справедливостi. 

СЕРЕДА, 2 ГРУДНЯ
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.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi. 
14.45 Iсторiя одного злочину.
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки», 13 

i 14 с. (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.30 Т/с «Дружина по 

обмiну», 1 i 2 с. (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Т/с «Дружина по обмiну». 
3.40 Реальна мiстика.

5.30 Агенти справедливостi. 
ЧЕТВЕР, 3 ГРУДНЯ

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.
10.40 Реальна мiстика.
12.45 Агенти справедливостi.
14.45 Iсторiя одного 

злочину. (16+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Iсторiя одного злочину.
17.10 Т/с «Виклик». (12+).
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Т/с «Мавки». (16+).
23.00 Сьогоднi.
23.20 По слiдах.
0.00 Х/ф «Сьомий гiсть». (12+).
1.30 Телемагазин.
2.00 Х/ф «Сьомий гiсть». (12+).
2.30 Реальна мiстика.

П`ЯТНИЦЯ, 4 ГРУДНЯ
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 «Виклик». (12+).
13.35 Т/с «Тiнь минулого», 

1 i 2 с. (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.30 Т/с «Тiнь минулого». (12+).
18.00 Гучна справа.
19.00 Сьогоднi.
20.10 «Говорить Україна».
21.00 Свобода слова 

Савiка Шустера.
0.00 Т/с «Шукаю тебе», 

1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Шукаю тебе». (12+).
4.30 Реальна мiстика.

СУБОТА, 5 ГРУДНЯ
7.00 Сьогоднi.
7.30 Реальна мiстика.
8.40 Т/с «Невiдправлений лист». 
12.50 Т/с «Вiражi долi». (12+).
15.00 Сьогоднi.
15.20 Т/с «Вiражi долi». (12+).

17.00 Т/с «Якщо ти мене 
пробачиш», 1 i 2 с. (12+).

19.00 Сьогоднi.
20.00 Головна тема.
21.00 Т/с «Якщо ти мене 

пробачиш». (12+).
23.00 Т/с «Вибираючи 

долю», 1-3 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Вибираючи 

долю». (12+).
3.30 Реальна мiстика.

НЕДIЛЯ, 6 ГРУДНЯ
5.50 Сьогоднi.
6.50 Реальна мiстика.
9.20 Т/с «Мавки». (16+).
17.00 Т/с «Вiрна подруга», 

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

Олегом Панютою.
21.00 Т/с «Вiрна подруга». (12+).
23.00 Т/с «Ноти любовi», 

1 i 2 с. (12+).
1.45 Телемагазин.
2.15 Т/с «Ноти любовi». (12+).
3.15 Агенти справедли-

востi. (12+).

ПОНЕДIЛОК, 30 ЛИСТОПАДА
5.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Детектор брехнi. (16+).
20.15 Т/с «Колiр пристрастi». 
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр пристрастi». 
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
1.05 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
ВIВТОРОК, 1 ГРУДНЯ

4.55 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
6.50 Т/с «Комiсар Рекс».
9.35 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Таємницi ДНК. (16+).
20.15 Т/с «Колiр пристрастi». 

22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр при-

страстi». (16+).
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
1.05 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).

СЕРЕДА, 2 ГРУДНЯ
5.15 Т/с «Доктор Хаус». (16+).
5.55 Т/с «Комiсар Рекс».
8.50 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Про що мовчать жiнки. 
20.15 Т/с «Колiр пристрастi». 
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр пристрастi».
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
1.05 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
ЧЕТВЕР, 3 ГРУДНЯ

5.20 Т/с «Доктор Хаус». (16+).

6.00 Т/с «Комiсар Рекс».
8.55 МастерШеф. Про-

фесiонали. (12+).
13.05 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
15.40 Т/с «Слiд». (16+).
18.05 СуперМама.
19.05 Один за всiх. (16+).
20.15 Т/с «Колiр пристрастi». 
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Т/с «Колiр пристрастi». 
23.05 Т/с «Нiконов i Ко».
1.05 Слiдство ведуть 

екстрасенси. (16+).
П`ЯТНИЦЯ, 4 ГРУДНЯ

5.25 Т/с «Коли ми вдома».
6.20 Холостячка Ксенiя 

Мiшина. (12+).

10.10 Як вийти замiж. (16+).
11.20 Т/с «Слiпа». (12+).
14.30, 17.30 Вiкна-Новини.
14.50 Т/с «Слiпа». (12+).
18.05 Т/с «Слiпа». (12+).
19.00 Холостячка Ксенiя 

Мiшина. (12+).
22.00 Вiкна-Новини.
22.50 Холостячка Ксенiя 

Мiшина. (12+).
23.30 Як вийти замiж. (16+).
0.35 Про що мовчать 

жiнки. (16+).
СУБОТА, 5 ГРУДНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.50 Т/с «Колiр при-

страстi». (16+).
7.50 Неймовiрна прав-

да про зiрок.

10.55 Т/с «Колiр при-
страстi». (16+).

17.00 Хата на тата. (12+).
19.00 МастерШеф. (12+).
22.45 Хата на тата. (12+).
0.45 Я соромлюсь свого 

тiла. (16+).
НЕДIЛЯ, 6 ГРУДНЯ

5.15 Т/с «Коли ми вдома».
5.40 Х/ф «Кiн-дза-дза».
8.15 МастерШеф. (12+).
12.00 Хата на тата. (12+).
15.00 СуперМама.
19.00 Слiдство ведуть 

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

тiла. (16+).
23.10 Таємницi ДНК. (16+).

ПОНЕДIЛОК, 30 ЛИСТОПАДА
5.00 «ТСН-Тиждень».
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».
12.00 «ТСН».
12.20 «Життя вiдомих людей».
13.10 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.20 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
23.15 «Грошi».
0.30 «Дубiнiзми».
0.50 «Танцi з зiрками».

4.20 Т/с «Мишоловка для кота».
Вiвторок, 1 грудня
5.30 «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».
11.25 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.15 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
23.15 Мелодрама «Ве-

лика рiзниця».
1.05 Т/с «Мишоловка для кота».

СЕРЕДА, 2 ГРУДНЯ
5.30 «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».
11.25 «Мiняю жiнку».
12.00 «ТСН».
12.20 «Мiняю жiнку».
14.00 «ТСН».
14.15 «Мiняю жiнку».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
22.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
23.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
0.50 Т/с «Мишоловка для кота».

ЧЕТВЕР, 3 ГРУДНЯ
5.30 «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».
11.25 «Одруження наослiп».
12.00 «ТСН».
12.20 «Одруження наослiп».
13.15 «Одруження наослiп».
14.00 «ТСН».
14.15 «Одруження наослiп».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30, 5.05 «ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.45 Т/с «Великi вуйки 2».
21.45 «Право на владу».
0.45 Драма «Заборонений».
2.55 Т/с «Мишоловка для кота».

П`ЯТНИЦЯ, 4 ГРУДНЯ
5.30 «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».
11.35 «Великi випуски з 

Антоном Птушкiним».
12.00 «ТСН».
12.20 «Великi випуски з 

Антоном Птушкiним».
14.00 «ТСН».
14.15 «Великi випуски з 

Антоном Птушкiним».
16.45 «ТСН».
17.10 Т/с «Жiнка».
19.00 «Секретнi матерiали».
19.30 «ТСН».
20.35 «Чистоnews».
20.45, 0.45 «Лiга смiху».
22.45 «Вечiрнiй квартал».
0.00 «#Гуднайтшоу».
2.45 «Життя вiдомих людей».
3.45 «ТСН».
5.00 «Свiтське життя».

СУБОТА, 5 ГРУДНЯ
6.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».

10.00 «Свiт навиворiт».
19.30, 5.15 «ТСН».
20.15 «Чистоnews».
20.20 «Жiночий квартал».
22.20 «Вечiрнiй квартал».
23.15 «Свiтське життя».
1.15 «Великi випуски з 

Антоном Птушкiним».
НЕДIЛЯ, 6 ГРУДНЯ

6.00 «Життя вiдомих людей».
8.00 «Снiданок. Вихiдний».
9.00 «Лото-Забава».
9.25 «Великi випуски з Антоном 

Птушкiним 2».
10.45 «Великi випуски з 

Антоном Птушкiним 2».
11.45 «Свiт навиворiт 11: Китай».
12.45 «Свiт навиворiт».
18.15 «Українськi сенсацiї».
19.30 «ТСН-Тиждень».
21.00 Комедiя «Дiаман-

това рука».
23.00 Комедiя «Побачен-

ня у Вегасi».
0.55 «Свiт навиворiт».
5.00 «ТСН-Тиждень».

За матеріалами інтернет-видань

НОВИНИ КІНО. КРАЇНА ДЖУНГЛІВ
«Країна джунглів» - драматичне роуд-муві, зняте режисером, який всю свою більш ніж десятирічну кар’єру знімав тільки комедії. Але якщо Макс 
Уінкер явно м’якше, не такий політизований і розлючений, як Тодд Філліпс або Крейг Мазін, і тому його перша драма - не монолітна трагедія, 
а скоріше, красивий фестивальний дебют.
Він дуже простий і старий в своїх персонажах і сюжеті: два брата потрапляють на гроші перед кримінальним авторитетом і, щоб сплатити борг, 
відправляються через всю країну вигравати боксерський турнір і заодно беруть з собою дівчину, яку потрібно доставити іншій кримінальному авто-
ритету. Обидва завдання розвалюються по дорозі, тому що дівчина хоче на свободу, а відносини у братів складні. Один - Ханнем - заповзятливий 
невдаха, інший - О`Коннел - залежний від нього талановитий боксер. Ханнем рухається через весь фільм з манерами сутулого, який звик викру-
чуватися, але переповненого енергією дворового пацана, поки О’Коннел в легкій дезорієнтації по життю намагається зрозуміти, чого він хоче, 
а зірка «Кінця ... го світу» Джессіка Барден знервовано бігає очима на кислому особі. Загалом, всі троє не виходять зі своїх звичайних образів.
Чим все закінчиться - не настільки важливо, тому що навіть в сценарії лише побіжно прописано, що за авторитети і турнір, а всі повороти і 
причинно-наслідкові зв’язки коротко і помітно намічені, як ніби це фільм, припустимо, Віндінга Рёфна або Лінн Рамсі.
Але «Країна джунглів» без претензій на високе мистецтво, хоча режисер з оператором часто вибудовують з кадру мальовничі трикутні ком-
позиції, ставлять красивий світло, як у Роджера Діккінс, грають природними рамками і хіпстерскімі, злегка поїхати кутами зйомки. Це більше 
настроєвому кіно. Чи не про бокс, кримінал або братську любов, а про дорогу, збіг обставин і трохи - звільнення. З інтонаціями авторського 
американського кінематографа нульових, де через красиві затишні кадри і долі в цілому приємних і добрих, але по-різному нещасних персонажів 
відчувається нескінченна романтична смуток.

ТЕЛЕПРОГРАМА  30 ЛИСТОПАДА - 6 ГРУДНЯ
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Источник: www.sport-express.ua/football/ ;  
www.segodnya.ua/sport/football

МОДРІЧ: «МЕНІ ДОБРЕ 
В «РЕАЛІ» – МРІЮ 

ЗАКІНЧИТИ КАР’ЄРУ 
ТУТ»

Півзахисник «Реала» Лука Модріч зая-
вив, що хоче залишитися в мадридсько-
му клубі, незважаючи на закінчення кон-
тракту в 2021-му році.
«Багато разів вже говорив, що хочу за-
лишитися в клубі, але подивимося, що 
станеться в майбутньому. Мені дуже до-
бре в «Реалі» і я хочу закінчити кар’єру 
тут. Упевнений, що я можу допомогти 
команді. Якщо ви запитаєте, чи хочу я 
залишитися, я відповім, що так. Ніхто не 
буде щасливішим за мене, якщо я закін-
чу кар’єру тут», – наводить слова хорва-
та Marca.
Модріч грає за мадридський клуб з 2012-
го року – відіграв 355 матчів, завоював 
17 трофеїв і виграв Золотий м’яч.

ЛЕВАНДОВСЬКИЙ: 
«У МЕНЕ КОНТРАКТ 
З «БАВАРІЄЮ» – НЕ 
ХОЧУ ДУМАТИ, ЩО 

БУДЕ ПІСЛЯ»
Лідер мюнхенської «Баварії» Роберт Ле-
вандовський відповів на питання про те, 
чи думає він завершувати кар`єру.
«Я не знаю що сказати. У мене діючий 
контракт з «Баварією» до 2023-го ро-
ку. Я не люблю думати наперед і не хо-
чу думати, що буде після закінчення кон-
тракту. У мене ще багато часу. Я впев-
нений, що зможу грати і після 2023-го, 
але про це мені ще потрібно буде поду-
мати», – заявив Левандовський.
У поточному сезоні 32-річний нападник 
забив 13 голів в 12-ти іграх.

ЛІГА 1. «РЕНН» – «БОРДО» 0:1
Перед цим туром «Ренн» 
йшов в таблиці третім, 
а «Бордо» – 12-м. Але 
на характері матчу це 
практично не позначи-
лося.
Гості виграли перший 
тайм, діючи сміливіше 
та агресивніше за бре-
тонців на чужій половині. 
Здорово водився на 
фланзі Самюель Калу, 
не програв центр поля 
хорват Башич, але най-
кращим серед гравців обох команд був Хатем Бен-Арфа. Скандальний плеймейкер в 
минулому з проблемами пішов з «Ренна», де йому не захотіли підвищувати зарплату, і 
тепер він викладався на 120%, щоб помститися. Це спрацювало.
Кондиції Хатема ще не ідеальні, але на гол в ворота колишньої команди його вистачило. 
Бен-Арфа зробив все ідеально – обробив м’яч, накрутив парочку захисників і пробив 
точно в кут.
«Ренн» в першому таймі мав лише один шанс, щоб відігратися – Дель Кастільо здалеку 
бахнув в поперечину. Шкода, було б красиво. Після перерви «Бордо» очікувано при-
жався до своїх воріт і, напевно, в цьому перестарався. Контратак жирондинцям явно не 
вистачало, і це створювало певну нервозність. Однак «Ренну» катастрофічно не виста-
чало останнього пасу, а на стандартах домінував досвідчений Лоран Косельні.
Ну і реалізація у господарів теж не пішла. Доку пробив в штангу, Юну з двох метрів 
взагалі не влучив у ворота – в кращих традиціях Стерлінга.
Так «Ренн» зазнав п’ятої поразки в шести останніх матчах у всіх турнірах. У таблиці він 
поки третій з 18 балами, але вже в неділю бретонців можуть посунути конкуренти. По-
трібно терміново вживати заходів Жульєну Стефану – ЛЧ з’їдає його команду з потроха-
ми як фізично, так і морально. У «Бордо», в свою чергу, 15 очок – блискучий показник, 
враховуючи, що в 2020 році клуб витратив на підсилення рівно 0 євро.
11-й тур Ліги 1. «Ренн» – «Бордо» 0:1. Гол: Бен-Арфа, 37.

«ПАРМА» ВИХОДИТЬ НА «ЛАЦІО»
Кубок Італії. Четвертий раунд. «Парма» – «Козенца» (II) 2:1. Голи: Брунетта 13, 39 – 
Корсі 38
Менш, ніж місяць тому «Парма» ледь не перемогла «Інтер» на «Сан-Сіро». Але, крім цієї 
нічиєї, похвалитися немає чим. Шість очок після восьми турів залишають її на 17-му місці 
у лізі, 0:3 від «Роми» у неділю був особливо болючим. Атмосфера в клубі дуже складна. 
Новий власник Кайл Краузе заперечує можливість відставки Фабіо Ліверані, але прямо 
втручається в роботу тренера, заявляючи, що не хоче більше бачити тактичну схему 
3-5-2. В такому стані навіть середняк Серії Б був небезпечний. І його вдалося пройти 
не без зусиль.
Аргентинець Хуан Брунетта відкрив рахунок на добиванні. Він також замкнув закидання 

з флангу. Щоправда, таке 
за хвилину до того замкнув 
Корсі. А в другому таймі 
голів не було. 
У наступному раунді «Пар-
ма» гратиме у Римі проти 
«Лаціо».
Матч «Емполі» – «Брешія» 
не відбувся. Гості не вийшли 
на нього через спалахи ко-
ронавірусу в команді. Доля 
матчу вирішиться пізніше. І 
навряд чи на футбольному 
полі.

ІСПАНІЯ

ІСПАНІЯ

ФРАНЦІЯ

ІТАЛІЯ
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Ділові  Ділові  
перспективиперспективи

Підведемо підсумки. Підведемо підсумки. За кожну відповідь «а» За кожну відповідь «а» 
зараховується 1 бал, «б» – 2 бали, «в» – 3 бали.зараховується 1 бал, «б» – 2 бали, «в» – 3 бали.
Менше 15 балів. Менше 15 балів. Ви не позбавлені здібно-Ви не позбавлені здібно-
стей, необхідних для успішного підприємництва. стей, необхідних для успішного підприємництва. 
Однак, не маючи можливості проявити їх на Однак, не маючи можливості проявити їх на 
практиці, трохи себе недооцінюєте. І, незважа-практиці, трохи себе недооцінюєте. І, незважа-
ючи на те, що ви розважливі і обережні (що ючи на те, що ви розважливі і обережні (що 
страхує вас від безоглядного ризику), вам не страхує вас від безоглядного ризику), вам не 
завадить трохи більше рішучості та ініціативи.завадить трохи більше рішучості та ініціативи.

15-20 балів. 15-20 балів. Ви відрізняєтеся оптимальним Ви відрізняєтеся оптимальним 
поєднанням ділових якостей, і вправі очікува-поєднанням ділових якостей, і вправі очікува-
ти результатів від своєї роботи: адже готові ти результатів від своєї роботи: адже готові 
докласти до цього максимум зусиль. Тільки не докласти до цього максимум зусиль. Тільки не 
дозволяйте успіхам втратити голову!дозволяйте успіхам втратити голову!
Понад 20 балів. Понад 20 балів. У вас надмірна самовпев-У вас надмірна самовпев-
неність. Навчіться об’єктивно себе оцінювати, і неність. Навчіться об’єктивно себе оцінювати, і 
зменшіть амбіції. Можливо, тоді у вас з’являться зменшіть амбіції. Можливо, тоді у вас з’являться 
непогані шанси досягти успіху.непогані шанси досягти успіху.

ÊÎÐÈÑÍÈÉ ÒÅÑÒ

Як розвинути свою 
уважність
Ви з гіркотою можете констатувати, що ду-
же неуважні і розсіяні? Можна змиритися 
з цим, а можна прийняти до уваги поради 
психологів і виховати в собі уважність і зла-
годженість дій.
Увага до деталей! Вправа на концентра-
цію уваги: включіть секундомір і протягом 
хвилини без перерви називайте предмети, 
які бачите навколо. Ваша мета – навчитися 
помічати не менше 50-ти предметів.
Тренуйте терпіння! Щоб розвивати поси-
дючість і старанність, візьміть за правило 
займатися якою-небудь справою не менше 
40-а хвилин. Перегляд серіалів не береть-
ся до уваги! Стати більш терплячим допо-
можуть студіювання підручників або навіть 
методичне прибирання.
Звикайте концентруватися в галасливій об-
становці. Спробуйте займатися справами 
під приємну музику, не відволікаючись від 
основних завдань. Згодом навіть різкі шу-
ми в офісі не завадять вашій роботі.
Навчитися бути уважним не так вже й 
складно, потрібно тільки захотіти цього. 
Все у ваших руках!

Чому жінки кидають 
дієти
Дієтологи розповіла, чому жінки в біль-
шості випадків відмовляються від дієт. Ви-
являється, справа в солодощах, а також де-
які екзотичні страви.
Згідно з опитуванням найчастіше пред-
ставниці прекрасної статі вирішували 
покінчити з дієтою заради цукерок, тісте-
чок, тортів, печива та інших солодощів. Та-
кож вони були небайдужі до страв китайсь-
кої та індійської кухні.

Найактивніше 
рухайтеся!

Ось ще один аргумент, щоб активніше рухати-
ся. Вченні встановили, що малорухливий спо-
сіб життя призводить до зменшення мозку.
Було проведено ряд досліджень за уча-
стю 1200 осіб. Вчені витратили на них при-
близно два десятка років. До моменту стар-
ту випробувань всім добровольцям було 40 
років, до моменту закінчення – 60. 40-річ-
ним респондентам запропонували про-
демонструвати фізичний стан на біговій 
доріжці. А через 20 років їх мозок сканували.
Виявилося – ті, хто в 40 років зміг проде-
монструвати прекрасний результат, мали в 
60 набагато більший обсяг мозку, ніж неак-
тивні учасники.

Сьогодні чи не кожен подумує про кар’єру бізнесмена. Ви теж? 
А як справи з так званої «підприємницькою жилкою?» Частко-
во це можна визначити за допомогою тесту. Із запропонованих 
варіантів відповідей виберіть найбільш підходящий.
1. У чому бачите запоруку вашого 
можливого успіху?
а) в розумному веденні бізнесу (я не дурніший 
за тих, хто вже встиг розбагатіти);
б) в завзятості (мені під силу справлятися з ве-
ликими навантаженнями і не відступати перед 
труднощами);
в) у везінні.
2. Кого вважаєте гідними наслідуван-
ня прикладом в побудові своєї ділової 
кар’єри?
а) інвестора, який зумів вдало вкласти свої 
кошти;
б) процвітаючого знайомого;
в) мільярдера (на кшталт Рокфеллера).
3. Суперництво – це:
а) випробування;
б) можливість проявити себе;
в) прагнення перевершити інших за всяку ціну.
4. Яке судження про гроші вважаєте 
найбільш вдалим?
а) найкраще поміщені ті гроші, які вкрадені: за 
них придбано розсудливість (А. Шопенгауер);
б) гроші – засіб для людей розумних, мета – 
для дурнів (П.Декурсель);
в) з усіх видів зброї для боротьби за існування 
гроші – найефективніший (В.Швебель).
5. Як поведете себе, зустрівши серйозні 
перешкоди?

а) займете вичікувальну позицію: раптом все 
вирішиться само собою;
б) сконцентруєте всю волю і увагу;
в) перешкоди тільки пробуджують в вас  
азарт.
6. Від чого, на вашу думку, залежить 
успіх в бізнесі?
а) обачності і тверезого розрахунку;
б) цілеспрямованості і творчої ініціативи;
в) везіння.
7. Як поводите, зазнавши поразки?
а) скаржитеся друзям і близьким;
б) намагаєтеся навіть в такому положенні 
знайти переваги;
в) не надаєте цьому значення.
8. Чи вірите, що зумієте зайняти вищий 
щабель в світі бізнесу?
а) малоймовірно;
б) не виключено;
в) напевно!
9. Чи є у вас конкретні ділові проекти?
а) поки не замислювався;
б) пара цікавих ідей є;
в) безліч.
10. Заради чого, на вашу думку, слід 
займатися бізнесом?
а) для підвищення рівня добробуту;
б) для здобуття незалежності;
в) для завоювання лідерства.



ГОРОСКОПГОРОСКОП
ОВЕН (21 березня – 20 квітня) 
Постарайтеся на початку тижня 
обійтися без імпульсивних і різких 

висловлювань, як на адресу роботодавців, 
так і близьких. На цьому тижні ви зможе-
те набагато швидше взяти за правило ваш 
новий режим. Це гарний час для наведен-
ня порядку в домашніх справах і, звичай-
но, на роботі.

ТЕЛЕЦЬ (21 квітня – 21 травня) 
Вам знадобиться максимум компе-
тентності, щоб уникнути матеріаль-

них проблем, краще перестрахуйтеся або 
зменшіть обороти. А ось романтичні стосун-
ки в цей період переживають пору розквіту. 
Постарайтеся виконати найбільш важливі 
завдання не пізніше четверга. 

БЛИЗНЮКИ (22 травня – 21 червня) 
Доведеться енергійніше домагатися 
свого, інакше те, що призначало-

ся вам, осяде в чужих кишенях. Підсильте 
контроль над матеріальними цінностями, 
перевіряйте правильність оформлення доку-
ментів.

РАК (22 червня – 22 липня) 
Будьте послідовні, виконуйте все, 
що пообіцяли зробити. Ні в якому 

разі не конфліктуйте! З п’ятниці ситуація 
поліпшується, з’являються позитивні тен-
денції в поїздках і при підписанні дого-
ворів.

ЛЕВ (23 липня – 23 серпня) 
На початку тижня потрібно буде на-
багато більше енерговитрат для про-

сування задуманих справ. Рекомендується 
саме в цей період підвищити темп роботи. 
Так що до четверга якісь справи треба навчи-
тися виконувати набагато швидше і якісні-
ше. Ставте перед собою тільки досяжні цілі!

ДІВА (24 серпня – 23 вересня) 
Ви зможете досягти успіху в справах, 
якщо будите проявляти особисту 
ініціативу і не перекладатимете від-

повідальність на інших. Енергії для продук-
тивної роботи у вас буде достатньо. Пам’ятай-
те, ви здатні на багато що, не сумнівайтеся в 
своїх силах і здібностях. У вас все вийде!

ТЕРЕЗИ (24 вересня – 23 жовтня) 
Найкраще, що ви зараз зможете 
зробити – зайнятися плануванням 

діяльності та просуванням своїх ідей. Мож-
ливо, вашими нововведеннями зацікавлять-
ся навіть чиновники владних структур!

СКОРПІОН (24 жовтня –  
22 листопада) 
Можливо, вас попросять взяти участь 

в будь-якому колективному проекті на громад-
ських засадах. Це буде корисно для придбання 
нових ділових зв’язків і досвіду. Навчання за-
раз для вас – основний фактор успіху. У четвер 
можна давати старт великим діловим проек-
там і займатися громадською діяльністю.

СТРІЛЕЦЬ (23 листопада –  
21 грудня) 
Кар’єрне зростання цілком можливе, 

а самим вдалими днем для цього буде четвер. 
Підкоріть своє життя суворій дисципліні і 
відмовтеся від безперспективних напрямків 
діяльності, які не дають можливості для ро-
звитку.

КОЗЕРІГ (22 грудня – 20 січня) 
Гарний час для людей творчих про-
фесій і для прояву власних талантів у 

будь-якій галузі. У середу, четвер і п’ятницю 
вдало пройдуть поїздки, гармонійно скла-
дуться міжособистісні відносини. Відносини 
з начальством і роботодавцями будуть скла-
датися конструктивно, що допоможе вам до-
сягти успіху.

ВОДОЛІЙ (21 січня – 19 лютого) 
Прийшов час виступів, презента-
цій, рекламних акцій. Буде успіш-

ною викладацька, фінансова та юридична 
діяльність. Можна вдало впровадити раціо-
налізаторські ідеї, зараз вдалий час для їх 
реалізації.

РИБИ (20 лютого – 20 березня) 
Проявіть обережність з грошима, 
документами і не довіряйте ваші ко-

мерційні таємниці сумнівним особистостя-
ми, будьте обережні. Сприятливий час для 
вирішення професійних питань – п’ятниця 
і субота.

з 30 листопада по 06 грудня

Дорогоцінний камінь не можна Дорогоцінний камінь не можна 
відполірувати без тертя.  відполірувати без тертя.  

Також і людина не може стати Також і людина не може стати 
успішним без достатньої успішним без достатньої 
кількості важких спроб.кількості важких спроб.
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